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ВСТУП 

МОДЕЛЬ QUADRUPLE HELIX 

У наш час інновації дуже швидко застарівають, і важко уявити підприємця-
одинака, який успішно долає виклики сучасності. Дедалі більше компаній 
розуміють, що вижити поодинці майже неможливо, тому об’єднуються. Бізнес не 
може існувати у вакуумі — підприємці діють у рамках, визначених державою, і 
потребують кваліфікованих працівників. А запит на інновації надходить від 
громадянського суспільства. Сучасні проблеми вимагають сучасних рішень, тому 
держава, бізнес, освіта й громадянське суспільство повинні співпрацювати задля 
спільної мети.  

Модель Quadruple Helix зосереджується на взаємодії чотирьох основних 
підсистем у інноваційних системах — освіта (разом із науковими 
дослідженнями), бізнес, уряд і суспільство. Згідно з моделлю, інновації є 
продуктом не лише внутрішніх досліджень, а й виникають внаслідок співпраці 
між усіма учасниками системи. 

 

Рисунок 1. Модель Quadruple Helix 

Завдяки такій взаємодії держава фінансує наукові дослідження у галузях, 
розвитку яких потребує економіка сьогодні та в перспективі. Зрештою, освіта та 
наука поєднуються в одне ціле та залучаються до реальності — потреб держави. 

Взаємодія бізнесу та науки дозволяє швидко та якісно розробити і впровадити 
інновації. Прикладом такої взаємодії є різного роду хаби, бізнес-інкубатори та 
акселератори, на базі яких підприємці можуть реалізувати інноваційну ідею, 
знайти інвестора та розвинути свій бізнес. У світі широко практикується 
створення дослідницьких інститутів при університетах, які займаються 
вирішенням проблем для бізнесу.  
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Таким чином, наукові установи набувають ключового значення у моделі 
Quadruple Helix, оскільки університети та інститути починають грати роль 
генератора нових та агрегатора наявних знань (фундаментальних і прикладних) 
та постачати їх замовникам — державі та бізнесу. 

Взаємодія держави та бізнесу має синергічний характер. Держава виступає в 
ролі регулятора і захищає інтереси бізнесу, який, зі свого боку, залучає інновації 
для вирішення проблем держави.  

Щоб такі взаємодії були максимально ефективними, в моделі Quadruple Helix 
існує ще один гравець — громадянське суспільство. До цієї категорії належить 
все, що формує суспільну реальність, — медіа, стиль життя, креативна індустрія, 
культура, цінності. Саме громадянське суспільство створює попит на інновації, 
виступає їх основним споживачем і визначає соціальну відповідальність освіти 
та бізнесу.  
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ДЕНЬ 1. СЕМАНТИЧНЕ ЯДРО: ФРАНКІВСЬК, ЯКИЙ ТРЕБА БЕРЕГТИ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ: КЛЮЧОВІ ФАКТИ  

 

 

Обласний центр: 
Івано-Франківськ 

 

 

6 районів,  
15 міст,  
24 селища 

 

Населення:  
1,361 млн (3,3% від 
населення України) 

 
Всього:  
804 населені пункти 

44,48% міського населення 
55,52% сільського населення 

 

 

Площа:  
13,9 тис. км2   (2,3% від території 
України) 

 

Один із найбільш густонаселених і давно освоєних регіонів України. У 
сьогоднішніх територіальних межах Івано-Франківська область (від 27 листопада 
1939 року до 9 листопада 1962 — Станіславська область) утворена 27 листопада 
1939 року з 10-ти повітів Станиславівського воєводства (за винятком 
Жидачівського і Стрийського повітів). Обласний центр — місто Івано-Франківськ. 

Івано-Франківська область посідає 13 місце за кількістю населення та 22 місце 
(з 27) за площею.  

Область розташована на південному заході України і межує з Львівською, 
Тернопільською, Чернівецькою та Закарпатською областями. На крайньому 
півдні Івано-Франківщини уздовж 50 км межа області є державним кордоном 
України з Румунією. Межа із Закарпаттям, що проходить Карпатським хребтом, 
протягом століть, до 1945 року, теж була кордоном — з Чехословаччиною, а 
пізніше з Угорщиною.1 

ЕКОНОМІКА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 
Валовий регіональний продукт 
90,398 млрд грн (2,14% від ВВП України) 

 

 
Експорт 
$1,165 млрд (1,7% від загального експорту України) 

 

 
Імпорт 
$0.995 млрд (1,4% від загального імпорту України) 

 

Валовий регіональний продукт (ВРП) області становить 90,398 млрд грн (у 2020 
р.) що становить 2,14% від загальнодержавного ВВП. За обсягом ВРП Івано-
Франківщина посідає 15 місце. Якщо оцінювати ВРП у розрахунку на одну особу, 
то область посідає аж 19 місце (з 25, без урахування Севастополя) з показником 

 
1 https://uk.wikipedia.org/w/index.php?curid=3178  

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?curid=3178
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66 245 грн/особа, що на 35% нижче загальноукраїнського показника (101 138 
грн/особа).  

 

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ2 

Із виробництва таких видів промислової продукції як електроенергія, нафта 
сира, газ нафтовий, деревина, верстати для оброблення деревини, корка, кістки, 
твердих пластмас область традиційно займає значну частку у 
загальнодержавному обсязі.  

У 2021 році, порівняно з 2020-м, індекс промислової продукції становив 105,8%. 
Промислові підприємства у 2021 році реалізували продукції на суму 97,4 млрд. 
грн (або 2,7% від усієї реалізованої продукції промисловістю України). 

 

ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС 

Паливно-енергетичний комплекс посідає провідне місце в економіці області та 
налічує 43 родовища вуглеводнів. За обсягами оцінених балансових запасів 
нафти (21 087 тис. т.) Івано-Франківська область займає третє місце в Україні, а за 
запасами газу природного (32 127 млн. м3 ) – шосте місце. У 2018 році частка Івано-
Франківщини в загальнодержавному видобутку нафти становила 22,5%, газу 
природного – 1,3%, газу нафтового попутного – 34,5%. 

Видобування вуглеводнів здійснюють 17 суб‘єктів господарювання (станом на 
2018 рік) на території 10 адміністративно-територіальних одиниць, зокрема, 
Богородчанського, Долинського, Калуського, Коломийського, Косівського, 
Надвірнянського, Рожнятівського, Снятинського районів та міст Болехова і 
Яремче.  

 
2 Тут і далі у цьому розділі джерелом даних (якщо не вказано інше) є Головне управління 
статистки в Івано-Франківській області (https://ifstat.gov.ua/ ) 

33,7

18,7
17,2

7,6

7,5

5,8

5,2
4,3

Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря

виробництво хімічних речовин і хімічної 
продукції

виробництво ґумових і пластмасових виробів, 
іншої неметалевої мінеральної продукції

виготовлення виробів з деревини, виробництво 
паперу та поліграфічна діяльність

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

машинобудування

виробництво харчових продуктів, напоїв і 
тютюнових виробів

Інше
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БУДІВНИЦТВО 

У 2021 обсяг виробленої будівельної продукції підприємствами області становив 
49,5 млрд грн. Індекс будівельної продукції порівняно з 2020 роком становив 
108,4%.  

Обсяги виробленої будівельної продукції за видами (січень – листопад 2021) 

 
Вироблено будівельної продукції у 
січні–листопаді 2021 

Січень – 
листопад 2021 у 

% до січня – 
листопада 2020 

Довідково: 
січень – 

листопад 2020 у 
% до січня – 

листопада 2019 тис. грн у % до загального 
обсягу 

Будівництво 3985200 100,0 109,4  103,9 
  Будівлі 1818986 45,6 109,3 92,8 
     житлові 792791 19,9 108,5 82,6 
     нежитлові 1026195 25,7 109,9 102,5 
  Інженерні 2166214 54,4 109,4 116,5 

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

Сільськогосподарська галузь є однією з пріоритетних сфер розвитку економіки 
області, де  виробляється понад 12% валової доданої вартості, здійснює діяльність 
1,4 тис. суб’єктів господарювання, працює близько 28% зайнятого населення 
регіону. 

Упродовж останніх років спостерігається зростання обсягу виробництва 
сільськогосподарської продукції в області, який у 2020 р. склав 13767,3 млн. грн  (у 
постійних цінах 2016 р.), що більше на 3,5%, ніж у 2019 р. та на 34% порівняно з 
2010 р. 

У виробництві продукції сільського господарства традиційно  переважає 
продукція рослинництва: близько 60% загального обсягу. Станом на 1 жовтня 2021 
р. господарствами усіх категорій отримано кращий, ніж на відповідну дату 2020-
го,  урожай ріпаку озимого та кользи, сої, соняшнику, картоплі, культур овочевих 
відкритого ґрунту, культур плодових та ягідних, менше зібрано культур зернових 
та зернобобових. 

У галузі тваринництва усіма категоріями господарств за січень–вересень 2021 р. 
реалізовано на забій 91,3 тис.  т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що 
порівняно з аналогічним періодом 2020 р. на 3,6% більше, вироблено 301,3 тис. т. 
молока (на 3,9% менше) та 233,8 млн. од. яєць (на 49,5% менше).3 

 

ТРАНСПОРТ  

У 2021 підприємствами залізничного та автомобільного транспорту перевезено 
17974,5 тис. т. вантажів, що на 1,2% більше, ніж у 2020-му.  

Послугами автомобільного, залізничного та тролейбусного транспорту 
скористалися 55,6 млн пасажирів, що на 17,3% більше, ніж у 2020 році.  

 
3 https://dolyna.if.ua/aktualno/holovne-upravlinnia-statystyky-informuie-ctan-silskoho-
hospodarstva-ivano-frankivshchyny/  

https://dolyna.if.ua/aktualno/holovne-upravlinnia-statystyky-informuie-ctan-silskoho-hospodarstva-ivano-frankivshchyny/
https://dolyna.if.ua/aktualno/holovne-upravlinnia-statystyky-informuie-ctan-silskoho-hospodarstva-ivano-frankivshchyny/
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ  

Експорт товарів у 2021 році становив $1,165 млрд, імпорт – $0,995 млрд. Позитивне 
сальдо зовнішньої торгівлі складає $170 млн, коефіцієнт покриття експортом 
імпорту – 1,17.  

Основними напрямками експорту підприємств Франківщини у 2021 році були 
Польща ($161,135 млн), Румунія ($159,437 млн), Туреччина ($125,577 млн), Чехія 
($90,824 млн) та Італія ($80,207 млн). Найбільше імпортували з Болгарії 
($150,828 млн), Польщі ($100,759 млн), Лівії ($87,074 млн), російської федерації 
($75,339 млн) та Німеччини ($71,837 млн). 

Основними продуктами експорту у 2021 були пластмаси, полімерні матеріали 
(33,9% від загального обсягу експорту), органiчнi хiмiчнi сполуки (17,1%), деревина 
і вироби з деревини (10,7%), електричнi машини (9,8%) та ядерні реактори, котли 
та машини (4,6%).  

Підприємства Франківщини найбільше імпортували паливо, нафту і продукти її 
перегонки (47,1%), електричнi машини (9,7%), пластмаси, полімерні матеріали 
(7,3%), органiчнi хiмiчнi сполуки (6,8%), ядерні реактори, котли та машини (4,7%).  

 

ТУРИЗМ 

За офіційними даними у 2020 р. Івано-Франківську область відвідало 1,8 млн 
туристів і екскурсантів, що на 10% менше, ніж у 2019-му. Падіння пов’язане з 
пандемією COVID-19. 

У рамках співпраці Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, 
туризму та інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації та 
телекомунікаційного оператора «Київстар» проведено аналіз даних мобільності 
груп абонентів протягом 2020 року до Івано-Франківської області. 

У 2020 р. Прикарпаття відвідало 3.4 млн абонентів з 23 областей України, з них – 
2,1 млн короткотермінових відвідувачів та 1,3 млн одноденних відвідувачів. 

У порівнянні з 2019 роком зафіксовано падіння гостьового потоку 
короткотермінових відвідувачів із тривалістю перебування від 12 годин до 7 днів 
(потенційних екскурсантів і туристів) – на 10.9%. 

Найбільше таких короткотермінових відвідувачів у минулому році приїздили із 
Львівської (25%), Тернопільської (17%), Чернівецької (17%), Київської областей та з 
м. Київ (13%). 

До першої десятки регіонів із найбільшою чисельністю відвідувачів Прикарпаття 
увійшли також Закарпатська, Хмельницька, Вінницька, Рівненська, Одеська, 
Дніпропетровська області. 

Аналіз даних гостьової мобільності абонентів з інших регіонів України до Івано-
Франківської області засвідчив, що минулого року найбільше падіння потоку 
відвідувачів припало на весну – першу половину літа. 

Основними дестинаціями короткотермінових відвідувачів  стали територія 
Яремчанської міської ради (разом із Надвірнянським районом) – понад 400 тис. 
осіб (+1%, порівняно з 2019 роком), м. Івано-Франківськ – понад 140 тис. осіб (-28%), 
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Косівський район – майже 90 тис. осіб (-16%), м. Яремче – понад 80 тис. осіб (-32%), 
Верховинський район – понад 60 тис. осіб (-10%). 

 

ФРАНКІВСЬК: ІСТОРИЧНА ДОВІДКА4 

ХVІІ-ХVІІІ ст. 

Місто Івано-Франківськ (колишній Станиславів) було 
засноване в 1662 р. Андрієм Потоцьким, 
представником давнього галицького шляхетського 
роду, на місці стародавнього українського села 
Заболоття.  

Місто-фортеця було споруджене в короткий термін 
(5 місяців) за проектом Франсуа Корассіні з 
Авіньйону (Франція) у формі правильного 
шестикутника з додатковими бастіонами, редутами і 
фортом. Фортеця будувалася за останнім словом 
новітньої фортифікаційної науки, яка вже не 
передбачала традиційних середньовічних башт, 
бійниць у стінах, бойового помосту для захисників із 
внутрішньої сторони. На вістрях шестикутника 
розташувались бастіони – зовнішні п'ятикутні 
укріплення, що дозволяли здійснювати флангуючий 
мушкетний обстріл уздовж стін. Поперечний розріз 
стін складав земляний вал завширшки 20-30 м, 
зміцнений ззовні дубовими колодами. Вже після 15 

років заснування Станиславівська 
фортеця була настільки сильною, що 
змогла зупинити у 1672 р. величезну 
турецьку армію, витримавши тривалу 
облогу.  

Архітектор розпланував схему вулиць 
навколо зорієнтованої за сторонами 
світу ринкової площі з ратушею у 
французьких туазах (1 туаз = 1,949 м). Саме 
в цих одиницях Ф. Корассіні обчислював 
гармонійні співвідношення головної 
міської площі та вулиць середмістя, які 
прямували до воріт міста або 
перетинались під прямими кутами, 

утворюючи зручну систему комунікацій між житловими кварталами і 
стратегічними об’єктами фортеці. 

 
4 https://www.mvk.if.ua/news/2142/  

Андрій Потоцький - русинський 
шляхтич, військовий і 
державний діяч Речі 

Посполитої. Засновник і 
розбудовник Івано-

Франківська. 

План Станиславівської фортеці, 1792 

https://www.mvk.if.ua/news/2142/
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Роботи над зміцненням Станиславівської фортеці тривали до середини ХVІІІ ст. У 
1679-1682 роках інженер Кароль Бенуа удосконалив фортецю у напрямі 
новозбудованого замку – палацу Потоцького. Близько 1680 р. твердиня набирає 
поздовжнього плану. «Серед усіх прикарпатських міст найбільшим і 
найкрасивішим є Станиславів…. Його фортифікації вражають своєю 
довершеністю», - пише французький мандрівник Франсуа де Леран у 1687 році.  

У 1734 – 1750 рр. частокіл був замінений на камінь і цеглу, а арсенал повністю 
перебудований. Мури стали цегляними, а брами – кам’яними. Всього 
налічувалося сім великих і малих фортечних бастіонів. Висота фортечних мурів 
сягала 10 м. Фортецю оточували земляні вали, за ними тяглися рови, що 
заповнювалися водою з Бистриці, і в місто можна було потрапити тільки через 
перекидні мости, які опускалися за допомогою ручних коловоротів – так 
відкривалася міська брама. З півдня доступ до фортеці перекривався Чорним 
лісом та смугою суцільних боліт. 

Міський центр формувався відповідно до 
загального задуму, який поєднував міські 
квартали, палац та фортифікаційні 
споруди в композиційне ціле. 

За давньоєвропейськими канонами 
містобудування в містах, що мали 
магдебурзьке право, головною площею 
була пл. Ринок зі спорудженою на ній 
ратушею, яка була не тільки органом 
самоврядування і окрасою міста, але й 
сторожовою вежею, найвищим пунктом 
міста–фортеці. З неї велися постійні 
спостереження, чи не наближається до 
міста ворог та чи не спалахнула десь 
пожежа. У самій ратуші знаходився магістрат, суд та крамниці. Перше 
приміщення ратуші було дерев’яним. 

Одночасно під ратушею були споруджені підвальні приміщення, що сполучалися 
із численними підземними ходами, які, згідно з легендами, мали виходи далеко 
поза межі міста і простягалися аж до древнього Галича. Підвальні приміщення 
мали військове призначення та слугували в’язницею. 

У 1699 році було завершено будівництво мурованої ратуші. Кожна сторона Ринку 
була щільно забудована будинками, що як правило, не могли бути вищими двох, 
а пізніше трьох поверхів і не ширшими трьох-чотирьох вікон. Це – вимога традиції 
містобудування за магдебурзьким правом, продиктована міркуваннями 
безпеки. Загальна площа тогочасного Ринку становила 9667 м2. На ній могло 
розміститися майже 34 тис. осіб із розрахунку 4 людини на 1 м2. 

Місто було багатонаціональним. У ньому проживали українці, вірмени, євреї, 
поляки, австрійці, відсоткове співвідношення яких у різний історичний період 
мінялося. На початку ХVІІІ ст. найбільше було українців. 

Після приєднання Галичини до Австрійської монархії у 1772 році Станиславівська 
фортеця втратила своє оборонне значення. Імператорським указом від 1804 року 
знесли мури, засипали фортечні рови, а вали розбирали до 1870-го. По засипаних 

Станіслав, місто-фортеця. 1780 рік. Художня 
реконструкція. Створено на замовлення 

чарочної «Артур Бернс» 

https://www.youtube.com/embed/5-ySJVt-OaM?feature=oembed
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ровах проклали вулиці, з каменю і цегли мурів виклали 4 площі, 24 вулиці та 
звели житлові будинки.   

 

ХІХ – ХХ ст. 

У першій половині ХІХ ст. в місті, як і раніше, відбувалися три ярмарки на рік. 
Виділилася багата купецька верхівка з досить помітним капіталом, яка мешкала 
та розбудовувалась у найкращих кварталах міста. Тоді ж значні зміни через 
знесення фортеці відбулися у розплануванні міста. 

Будівництво ще більше активізувалося з 1816 року, коли спостерігалося 
пожвавлення торгівлі і мануфактурного виробництва. Наказано було зводити 
будинки з каменю і цегли, а старі будівлі з дерева розбирати, всі дороги і вулиці 
встеляли бруківкою. 

Бурхливі революційні події змусили імператора Фердинанда 17 квітня 1848 р. 
підписати патент (указ) «Про скасування в Галичині з 15 травня 1848 р. всіх 
панщинних робіт і підданських данин» за винагороду поміщикам у майбутньому 
за рахунок держави. 

У першому десятиріччі після цього у Станиславові працювало три промислових 
підприємства. Біля залізничного вокзалу (вул. Залізнична, 22) працює нині 
локомотиворемонтний завод – одне з найстаріших підприємств міста. 
Регулярний рух поїздів на лінії Львів – Чернівці почався з 1 вересня 1866 р. На цій 
лінії працювало 67 паротягів, 190 пасажирських, 115 вантажних і поштових вагонів. 

  

Залізничний вокзал в Станиславові наприкінці 1866 року. За будівлею вокзалу видно один із цехів 
залізничних майстерень. Проєкт вокзалу і майстерень розробив Людвік Вежбицький 

У вересні 1866 року ввели в дію головні майстерні, які входили в число п’яти 
найбільших промислових підприємств тодішньої Східної Галичини. В місті також 
було багато готелів, ресторанів, кав’ярень. Відкривалися філії віденських і 
львівських банків, збільшились операції в міській ощадній касі (рік заснування – 
1860-й)  
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У другій половині ХІХ – на 
початку ХХ ст. значні зміни 
відбувалися в розбудові 
міста. На місці старих 
будинків з’явилися нові, 
переважно триповерхові 
кам’яниці. В 1880 році їх 
налічувалося 1350, близько 
500 з них знаходилися в 
центрі міста. 

Центром міста залишалася 
площа біля ратуші, звідки 
розходилися основні 
вулиці, які поєднувалися з 
меншими. Всього було 45 
вулиць та 10 площ і скверів. 
Головні вулиці мали тротуари і були забруковані. В 1876 р. в місті з’явилося 
вуличне освітлення, спочатку вокзал, а потім й центральні вулиці частково 
освітлювалися газовими ліхтарями. 

Відкриття залізничного руху стало для Станиславова не лише чинником 
престижу, а й господарського піднесення та розвитку туризму. Почалися масові 
мандрівки на Покуття і Чорногору. Туристи, етнографи, лінгвісти почали 
відвідувати Гуцульщину – Ворохту, Яремче, Микуличин, Жаб’є та інші села і 
містечка. Українці Станиславова заснували своє туристичне Товариство 
«Чорногора». 

На початку ХІХ ст. окружним 
старостою був німець Станіслав 
Францішек Краттер. З його 
ініціативи у місті був заснований 
перший сквер, урочисто відкритий 
у 1827 році, який став улюбленим 
місцем відпочинку міщан. Нині це 
територія між вулицями Січових 
Стрільців та Гетьмана Мазепи. Його 
в народі називали «Краттерівка». 

У середині ХІХ ст. кількість 
австрійців серед мешканців була 
помітною. Починаючи з кінця ХVІІІ – 
початку ХХ ст., вони працювали 

чиновниками в магістраті, старостві, були вчителями гімназій, шкіл, спорудили в 
70-х роках ХІХ ст. кірху. 

Фото Станіславова з висоти пташиного польоту 

Вид на вулицю Сапіжинську зі сторони Вічевого 
Майдану (зараз – Незалежності). Парк зліва – 
«Краттерівка» 
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Євреї осіли в Станиславові зразу ж 
після виникнення міста. На це вони 
отримали окремий привілей – 17 
вересня 1662 року євреї отримали 
право «вільного будування і осідку, 
шинкування, гендлю і задовільного 
заробітку». В 1761 році євреї збудували 
свою першу синагогу на 
Тринітарській площі, яка згоріла під 
час великої пожежі в Станиславові. В 
ХІХ – на початку ХХ ст. кількість 
єврейського населення в 
Станиславові значно зросла. 

Вірмени оселилися в місті у 60-х роках 
ХУІІ ст. з дозволу Андрія Потоцького. З 
ініціативи станиславівського 
вірменського братства було 
побудовано спочатку дерев’яну 
церкву, а згодом і кам’яну будівлю 
костелу. Вірмени були заможними, 
займалися ремеслами, зокрема, 
виготовленням сап’янових виробів. 
Вони внесли свій особливий внесок у 
розбудову міста.  

З другої половини ХІХ ст. галицькі українці значно активізували свої національні 
інституції. Починаючи з 70-х років, у Станиславові, за прикладом Львова, що був 
центром галицько-українського відродження, виникають осередки різних 
українських товариств. Національними осередками були: «Просвіта», «Пласт», 
«Соколи», «Руська бесіда», філія Українського Педагогічного Товариства, 
«Учительська Громада», «Товариство Руських жінок», «Товариство ремісників» та 
інші. 

Більше цікавих фото на Facebook сторінці «Старий Станіславів».  

 

ФРАНКІВСЬК, ЯКИЙ ПОТРІБНО БЕРЕГТИ 

З 2016 року в Івано-Франківську почався 
громадський рух із відновлення історичної 
спадщини, який називається «Франківськ, 
який треба берегти». Його започаткувала 
громадська активістка Марія Козакевич. У 
першу чергу під опіку взяли старовинні 
вхідні двері до історичних будівель. За 
декілька років вдалося зібрати команду зі 
столярів, ковалів, вітражистів, що 
займаються реставрацією, та активістів, які 
поширюють ідею. За досить короткий час 

Темпель. Вигляд з площі Ринок, початок ХХ ст. 

Франківськ. Двері, які треба берегти · 
Ukraїner 

https://www.facebook.com/Old.Stanislav/
https://www.youtube.com/embed/sPj7Eus3bUg?feature=oembed
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вони врятували понад 20 дверей, 
деякі довелося повертати на місце 
зі смітника замість вже 
встановлених пластикових.  

Ось як Марія сама описує свій 
проєкт:  

«Як будинок починається зі входу, 
з дверей, так склалось, що і в 
нашому місті завдяки ініціативі з 
порятунку цих красивих 
дерев'яних та металевих 
старожил у містян відкривається 
натхнення робити й інші 
позитивні зміни в своїх будинках 
та подвір’ях. Бачили би ви, яка 
різниця у вигляді й стані дверей 
до і після реставрації! То справді 
надихаюче і справді ніби магія   
Таким чином містянин стає не 
просто користувачем міського 
середовища, а починає відчувати 
за нього відповідальність. Тому 
двері - це не лише про естетику і 
гарне фото для інстаграму, то про 
щось набагато більше і глибше, 
двері стали не так самоціллю, як 
інструментом до змін в серцях і 
головах людей. Як я часто 
повторюю, "Ми не просто 
реставруємо чи відновлюємо 
двері, ми реставруємо історичну 
пам’ять містян і відновлюємо їх 
відповідальність за місто".  

Зібрана мною команда 
професіоналів і фанатів свого 
міста (а це архітектори, 
краєзнавці, історики, археологи, 
ремісники-реставратори, столярі, 
ковалі, вітражисти, майстри по 
ліпнині) об’єднують свої зусилля 
для реалізації практичних кроків 
порятунку автентичних 
архітектурних елементів – ми 
реставруємо старовинні двері та 
вікна. А також популяризуємо 
серед містян бережне ставлення 
до історії та архітектури. За 6 років 
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діяльності маємо наступні результати:  

• реставрація старовинних дверей 
міста – більш як 40 врятованих 
металевих та дерев'яних дверей 
(віком від 85 до 150 років) та 17 
віконечок з вітражами у вежі 
обласної дитячої бібліотеки (які 
ввечері підсвічуються, і вежа 
справді виглядає казково);  

• ділимося нашим досвідом з 
іншими містами, адже наші 
результати так надихають, що в 
різних куточках України 
виникають подібні ініціативи; 

• влітку 2018 року завдяки 
зусиллями нашої ініціативи та 
археологів були зупинені 
неправомірні дії щодо випадково 
знайденої під час реконструкції 
вулиці археологічної знахідки, в 
результаті проведено 
археологічні розкопки та фахові 
дослідження Тисменицької брами 
Станиславівської фортеці 17 ст. та 
створено проєкт музеєфікації 
знахідки-ровесниці міста. 
Розробка архітектурного рішення 
передбачає також створення 
громадського простору на місці 
накриття знахідки; 

• просвітницькі акції та події, які 
популяризують бережне 
ставлення до архітектури міста та 
заохочують вивчати його історію:  

• інтерактивні та фотовиставки на 
вулицях та площах міста, 

• реставраційні майстер-класи для 
містян;  

• пам’ятні дошки про визначні 
будівлі та людей нашого міста (зокрема Наталії Кобринській, яка 
створила першу жіночу організацію в Україні і її перші збори відбулись 8 
грудня 1884 р. в Івано-Франківську. Ця дата вважається днем народження 
українського феміністичного руху.  

• соціальна реклама збереження архітектурної спадщини на бігбордах; 
інформаційні та інтерактивні стенди з поясненнями, чому важливо не 
замінювати дерев’яні двері та вікна на пластикові, та практичними 
порадами, як правильно за ними доглядати; флешмоб-конкурс з 
відомими франківчанами (фото біля старовинних дверей);  
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• створення бренду та мерчу для міста: творчі набори та настільні ігри, 
керамічні магніти у формі відреставрованих дверей міста; шкарпетки з 
ратушею, дверима та іншими архітектурними елементами, листівки; еко-
торби, горнятка і т.п.; 

• екскурсії містом для дітей та дорослих. В час війни і для ВПО, зокрема, вже 
відбулося понад 40 таких прогулянок для українців з різних куточків 
країни; 

• створення першого в історії міста музею його історії та архітектури – 
інтерактивний освітньо-культурний простір “МІФ” (Музей Івано-
Франківська).  На жаль, зараз музей тимчасово не працює і шукає собі 
нове приміщення.» 

 

 

 

 

 
Детально та цікаво про «Франківськ, який потрібно берегти» 
від Ukraїner:  
Франківськ. Двері, які треба берегти 

 

https://ukrainer.net/frankivsk-dveri/
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СПІКЕРИ ДНЯ5 

РУСЛАН МАРЦІНКІВ, міський голова Івано-
Франківська 

народився в м. Бобровиця Чернігівської 
області  22 листопада 1979 року,  в родині 
лікаря. 

Має три вищі освіти: інженер-економіст, 
магістр державного управління та магістр 
права УКД. Кандидат юридичних наук УКД.          

Депутат Івано-Франківської обласної ради V 
демократичного скликання. 

Пройшов шлях від рядового виховника 
Пласту НСОУ до керівника організації в 
Івано-Франківській та Чернівецькій 
областях (2007–2010 рр.). 

В органах місцевого самоврядування обіймав посади: помічника заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, виконкому 
Івано-Франківської міськради (2005 р.); голови постійної комісії з питань 
молодіжної політики, розвитку фізкультури та спорту Івано-Франківської 
облради (2006–2010 рр.). 

У 2010 році обраний керівником секретаріату Івано-Франківської міської 
організації ВО «Свобода». 

З листопада 2010 року — секретар Івано-Франківської міської ради, депутат Івано-
Франківської міськради. 

У 2012 році по багатомандатному виборчому окрузі за списками ВО «Свобода» 
(№20) став народним депутатом України  VII скликання від партії Всеукраїнське 
об'єднання «Свобода». Член Комітету з питань будівництва, містобудування і 
житлово-комунального господарства та регіональної політики. 

У листопаді  2015 року  на виборах до органів місцевого самоврядування обраний 
міським головою Івано-Франківська. 

У жовтні 2020 року повторно обраний міським головою Івано-Франківська. 

Із дружиною Оксаною виховують сина і доньку. 6 

 

 

 

 

 

 
5 У зв’язку з військовим станом у розкладі можливі зміни 
6 https://www.mvk.if.ua/biografija  

https://www.mvk.if.ua/biografija
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РОМАН ГАВРИШ  

Adjunct professor kmbs 
Корінний франківчанин 

Засновник та керівник маркетингової агенції 
Aimbulance. 17 років Роман допомагає 
розвивати бізнеси та маркетингові 
компетенції їхніх власників, є лектором і 
ведучим навчальних програм в Києво-
Могилянській бізнес-школі та ЄБРР.   

За десять років існування Aimbulance тричі 
ставала найефективнішою digital агенцією 
року за версією Effie Awards Ukraine, увійшла 
до шортлиста Канських левів та чотири рази 
отримувала звання «Цифрової агенції №1» за версією рекламодавців. Серед 
клієнтів — Pepsico, Mastercard, Danone, OLX, Укрсиббанк, Lipton, WOG, Нова 
Пошта та інші.  

У роботі Роман насамперед керується доказовим підходом та критичним 
мисленням. 
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ДЕНЬ 2. ФРАНКІВСЬК: ДРАЙВЕРИ РОЗВИТКУ; ВІДКРИТІ СИСТЕМИ І ТВОРЕННЯ 
ЕНЕРГІЇ ЗМІН 

Попри свою досить сильну традиційність, яка часто передбачає стриманість в 
розвитку, Франківськ має низку цікавих та успішних приватних ініціатив із 
розвитку міста. Звісно, мова йде про мережу ресторанів 23, Urban Space та 
Промприлад, які поєднані між собою через Юрія Филюка – місцевого 
підприємця.  

У межах другого дня спробуємо дослідити, як поєднуються бізнесові ідеї з 
соціальним підприємництвом, як створити ідею, яку будуть готові підтримати 
сотні людей не тільки на словах, а й гаманцем, і що робити, якщо персональним 
амбіціям затісно в «не-столиці».  

 

МЕРЕЖА РЕСТОРАНІВ 23 

23.Ресторани — мережа закладів харчування в Івано-Франківську. Це: 
Manufactura, «Говорить Івано-Франківськ», Delikacia, Fabbrica, Urban Space 100, 
PromBar та інші. Станом на 2022 рік команда налічує 148 осіб.   

Історія мережі ресторанів розпочинається у 2011 році, коли четверо друзів Юрій 
Филюк, Аліна та Олександр Токмиленко і Олена Жаботинська відкрили кав’ярню 
«Говорить Івано-Франківськ» — невеликий заклад, який навіть не мав своєї кухні. 
Тому, щоб забезпечити потребу кав’ярні у десертах, підприємці відкрили цех із 
виробництва кондитерської продукції, який за п’ять років переріс у французьке 
кафе-кондитерську Delikacia, яку відкрили в центрі міста.  

 

Наразі (липень 2022) «Говорить Івано-Франківськ» перебуває в стані переїзду 
(тимчасово або назавжди закритий) 
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У 2014 році було відкрито ресторан 
Fabbrika, в якому представлені 
страви італійської кухні, виготовлені з 
українських продуктів.  

Також у грудні 2014 року відкрився 
громадський ресторан Urban Space 
100. 

У 2018-му було відкрито Prombar в 
інноваційному просторі на заводі 
«Промприлад», а у 2019 році там же 
запрацювало кежуал-бістро 
Promfood.7 

 

URBAN SPACE 100 

Urban Space 100 – громадський ресторан в Івано-Франківську, соціальне 
підприємство, яке скеровує 80 % чистого прибутку на підтримку громадських 
проєктів у місті.  

 

У межах проєкту був створений фонд для фінансування соціальних проєктів. 100 
людей інвестували у проєкт та розподіляють кошти на фінансування інших 
ініціатив. 

 
7 https://biz.nv.ua/ukr/bizinterview/rozvitok-restorannogo-biznesu-na-prikladi-merezhi-23-
restorani-v-ivano-frankivsku-50118142.html  

https://biz.nv.ua/ukr/bizinterview/rozvitok-restorannogo-biznesu-na-prikladi-merezhi-23-restorani-v-ivano-frankivsku-50118142.html
https://biz.nv.ua/ukr/bizinterview/rozvitok-restorannogo-biznesu-na-prikladi-merezhi-23-restorani-v-ivano-frankivsku-50118142.html
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Цілі проєкту:  

• створення прозорого цільового фонду, призначеного для фінансування 
соціальних проєктів та стартапів, спрямованих на розвиток міста; 

• створення фізичного майданчика для активізації проактивного кластера 
міста, що дає імпульс ініціативам та зберігає динаміку їх розвитку; 

• об’єднання 100 людей практичного інтелекту, готових інвестувати у проєкт 
та розподіляти кошти на фінансування інших ініціатив. 

URBAN SPACE – сучасний формат на 
перетині різних міських середовищ. 
Ресторан, де можна не лише поїсти, а 
й організувати власну презентацію, 
обговорити ідеї, знайти однодумців. А 
ще почитати книгу або придбати 
щось у крамниці. Студія Urban Space 
Radio, медіа про сучасну культуру та 
урбаністику, також розташована тут. 

Це своєрідне місце зустрічі 
пасіонаріїв — тих, хто вважає, що місто 
має бути комфортним для життя: 
зеленим, технологічним, відповідним 
до інтересів громади. 

Ідея громадського ресторану 
належить платформі «Тепле Місто». 
Управління закладом здійснює 
компанія «23 ресторани».  

Urban Space 100 було відкрито 27 
грудня 2014 року.  

За час існування було підтримано 135 
проєктів.  

 

Як отримати грант? 8 

• Заповніть проєктну заявку.  
• У заявці детально опишіть: структуру та етапи реалізації проєкту; 

результати та цілі; статті витрат та обґрунтуйте бюджет. Якщо для реалізації 
вашого проєкту потрібна дозвільна документація, надайте її в додатках до 
заявки. На ґрантову програму можна подати некомерційний проєкт будь-
якої тематики, спрямований на розвиток міського середовища. Проєкт має 
бути реалізований в Івано-Франківську. 

• Ще одна обов’язкова умова подання — коротке відеозвернення 
тривалістю до однієї хвилини з презентацією проєкту. Відеозвернення — 
це можливість звернутися до засновників Urban Space 100 та переконати 

 
8 https://urbanspace.if.ua/uk/get_grant#g2  

https://urbanspace.if.ua/uk/projects
https://urbanspace.if.ua/uk/projects
https://urbanspace.if.ua/uk/get_grant#g2
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їх у важливості вашого проєкту, залучитися підтримкою перед майбутнім 
голосуванням. 

Про обов’язкові умови для проєктів: 

Проєкти подаються від імені громадської чи благодійної організації, статутна 
діяльність якої відповідає меті проєкту. Якщо ви не є учасником такої організації, 
завжди можна знайти дружню ініціативу, що працює з подібною тематикою, та 
співпрацювати з нею. Підписати договір на отримання ґрантової підтримки 
потрібно впродовж 3 місяців. На реалізацію проєкту команда має до 1 року. Якщо 
з певних причин проєкт реалізувати неможливо, команда має повернути кошти. 

Як обирають переможців конкурсу: 

Urban Space 100 підтримує соціальні проєкти з 2015 року. Щокварталу 
оголошується ґрантовий конкурс, а рішення про переможців приймають 
учасники Загальних Зборів ГО «Урбан Простір 100». Учасники ГО — це люди, які 
свого часу вклали по $1000 у створення та розвиток ресторану, та здобули право 
обирати проєкти. 

Про підтримані проєкти: 

За 7 років Urban Space 100 підтримав 135 
проєктів на суму 3 738 453 грн. Найбільш 
впізнавані — реставрація дверей від 
ініціативи «Франківськ, Який Треба 
Берегти», щорічний музичний фестиваль 
«День Вуличної Музики» та станція 
сортування вторинної сировини Sort 
Smart. Прогулюючись містом, ви точно 
зустрічали й інші проєкти, які підтримав 
Urban Space 100 — мурал у дворі на Франка, 
5 (позаду кафе Mondays), кошики для диск-
гольфу в парку Шевченка чи реставровані 
вивіски-написи XIX століття на вулиці 
Шевченка, 74 та Січових Стрільців, 17. 
Частими переможцями ґрантового 
конкурсу стають мистецькі проєкти: 
«Ревізіоністський Синдром», виставки в галереї «Детектор», Центрі Сучасного 
Мистецтва, фестиваль графіті «Алярм», фестиваль короткого метру.9 

 
9 https://urbanspace.if.ua/uk/news/62c4473866b67c4c9f1c7224  

Мурал у дворі на Франка, 5 (позаду кафе 
«Mondays») 

https://www.facebook.com/groups/342879319403810/
https://www.facebook.com/groups/342879319403810/
http://sortsmart.com.ua/
http://sortsmart.com.ua/
https://urbanspace.if.ua/uk/news/62c4473866b67c4c9f1c7224
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ПРОМПРИЛАД.РЕНОВАЦІЯ 

Промприлад.Реновація — інноваційний 
центр на базі старого заводу, який 
працює на перетині чотирьох напрямків 
розвитку регіону: нової економіки та 
урбаністики, сучасного мистецтва та 
освіти.  

Це проєкт зі сфери імпакт-інвестування, 
де інвестори одночасно вкладають у 
соціальний вплив на регіон та 
отримують повернення інвестицій у 
вигляді дивідендів. 

Завод «Промприлад» – це один із 
найбільших промислових об’єктів Івано-
Франківська, який бере свій початок ще 
у XVIII ст. з ковальського та слюсарного 
цехів. До свого максимального розміру 
завод виріс у середині 1980-х, коли й 
отримав назву «Промприлад». 

Для перевірки гіпотез у квітні 2018 року 
було запущено пілотний проєкт на 
третьому поверсі корпусу по вулиці 
Сахарова. На 1 800 м2 розмістилося 16 
функцій, які уособлюють всі чотири 
напрямки місії проєкту: дитячий центр, 
офіси та коворкінг, танцювальна школа, 
бар-зона, конференц-зала, центр 
робототехніки, крафтова майстерня, 
мультимедіалабораторія, центр 
урбаністики, виставкова зала та офіс 
інвестицій міськради – таке сусідство 
ілюструє важливість взаємодії у 
трикутнику «громада – бізнес – влада».  

За перші 4 роки діяльності пілотного 
поверху тут відбулися понад 1600 подій, 
які відвідали близько 70 000 гостей. 
Простір прийняв 35 виставок у галереї 
сучасного мистецтва, 80 великих конференцій, понад 600 лекцій та освітніх 
заходів, а також концерти та хакатони.10  

Станом на липень 2022 року сума залучених інвестицій становить $12 765 884 від 
1253 інвесторів. Загальна площа центру – 40544 м2, відремонтовано 6200 м2, де 
розмістились 26 організацій та компаній-резидентів.  

 
10 Тут і далі матеріали взяті з інвестиційної презентації Промприлад.Реновація 
 https://promprylad.ua/wp-content/uploads/2022/05/29_04_2022_New_Investitsii--
na_prezentatsiya.pdf  

Чому варто інвестувати в 
Промприлад.Реновація? 

Завод до реконструкції 

https://promprylad.ua/wp-content/uploads/2022/05/29_04_2022_New_Investitsii--na_prezentatsiya.pdf
https://promprylad.ua/wp-content/uploads/2022/05/29_04_2022_New_Investitsii--na_prezentatsiya.pdf
https://www.youtube.com/embed/0shqa1N43Vk?feature=oembed
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Фрагменти з інвестиційної презентації Промприлад.Реновація 

 

https://promprylad.ua/wp-content/uploads/2022/05/29_04_2022_New_Investitsii--na_prezentatsiya.pdf
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Промприлад.Реновація під час 
повномасштабного вторгнення 
росії11 

Під час широкомасштабного 
вторгнення росії в Україну 
«Промприлад» разом із 
партнерами («Тепле Місто», 
«Металаб», Асоціація івано-
франківського бізнесу, міська 
адміністрація, офіційні 
представники ЗСУ) об’єднались в 
ініціативу Save Ukraine Now і 
почали укомплектовувати 
батальйони ЗСУ та ТрО Івано-
Франківської області. 

Згодом виникла потреба у 
підтримці бізнесу, як місцевого, так 
і того, що приїжджав з інших 
регіонів. Так виникла ще одна 
ініціатива Save Business Now — 
платформа для підтримки 
компаній, які в умовах війни 
вимушені перемістити свій бізнес в 
Івано-Франківськ та область. 
Станом на кінець травня вдалося 
допомогти з релокацією 35 
компаніям, 12 із яких розмістилися 
безпосередньо на «Промприладі». 

На третій тиждень 
повномасштабного вторгнення 
було прийнято рішення відновити 
будівництво, водночас через 
високий попит збільшили чергу 
будівництва з 12000 м2 до 17000 м2. 
Оскільки в структурі фінансування 
передбачено використання 
кредитних коштів, які зараз недоступні, то виникла необхідність перебудувати 
модель і залучати інвестиції, ґранти, філантропічні кошти тощо.  

Восени планується відкриття фудмаркету, який зможе розмітити 20 бізнесів. 

 
11 https://www.the-village.com.ua/village/city/city-interview/326219-filyuk-yak-franik-
adaptuetsya-do-viyni  

https://www.the-village.com.ua/village/city/city-interview/326219-filyuk-yak-franik-adaptuetsya-do-viyni
https://www.the-village.com.ua/village/city/city-interview/326219-filyuk-yak-franik-adaptuetsya-do-viyni
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СПІКЕРИ ДНЯ12 

ЮРІЙ ФИЛЮК  

Франківський підприємець, співвласник 
компанії «23 ресторани»,  співзасновник 
платформи «Тепле Місто».  

Разом із батьками переїхав у Франківськ у 13 
років з Бендер, що в Придністров’ї, через 
Придністровський конфлікт.  

Навчався в Івано-Франківському 
національному технічному університеті 
нафти і газу.  

Вступив у міжнародну студентську 
організацію AIESEC і пройшов шлях від 
простого члена локального комітету до президента організації в Україні. 

Потім переїхав до Києва, де разом із друзями заснував компанію, що займалася 
кредитними системами. Декілька років вона успішно розвивалася, але потім 
сталася криза 2008 року, і бізнес довелося «заморозити».  

Разом із тими самими друзями повернувся до Франківська, де вони спільно 
відкрили спочатку п’ять точок із морозивом «Ріжок», а потім і перше кафе 
«Мануфактура». Згодом утворили мережу «23 ресторани».  

Пізніше, через бажання «прокачати» Франківськ, виникли й інші ініціативи – ГО 
«Тепле місто» та Urban Space 100.  

 

FRAMIORE 

FRAMIORE – бренд жіночого одягу, заснований у 2018 році підприємицею 
Наталією Найдою. Основний концепт – культура та традиція на межі зникнення.  

«Місія FRAMIORE полягає в тому, щоб зберегти традиції кравецького 
виробництва з менш відомих культур і культур, яким загрожує зникнення. Ми 

 
12 У зв’язку з військовим станом у розкладі можливі зміни 

Детально та цікаво про Промприлад.Реновацію від Ukraїner:  

Промприлад. Інвестувати в Івано-Франківськ 

 

https://ukrainer.net/promprylad/
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відображаємо багатовікові знання через наш екологічно чистий одяг для жінок. 
Ми дбаємо про те, як виготовлено одяг, а також про мету, яку він виконує.» 

Колекції Framiore натхненні етнічною мусульманською меншиною уйгурами, 
в’єтнамською народністю хмонги та модернізмом. А ще щоразу, купуючи річ з 
карпатської колекції, клієнти допомагають висадити п’ять дерев. 

 

Це однотонні сорочки, штани, сукні, спідниці, футболки, светри з простими 
силуетами та оригінальним кроєм. Їх можна носити як на щодень, так і для 
особливих подій. 

Бренд Framiore націлений на сталість і свідоме споживання. На виробництві 
використовують дорогі сертифіковані матеріали, які переробляються. Так, для 
літньої колекції виористовують переважно TENCEL™ (тканина з волокна дерев 
евкаліпту), а на зиму відбирають стокову шерсть та самі виготовляють матеріал 
для пальт – ткану шерсть, яку зробили для Framiore вручну ткалі з Прикарпаття. 
Речі шиють під замовлення, а кількість колекцій – далека від світу швидкої моди. 
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У перший тиждень війни, оговтавшись від першого шоку, команда Framiore 
повернулася на виробництво, аби шити спальники для військових. Так без упину 
пропрацювали місяць. Розкрій та матеріали роздали невеликим місцевим цехам, 
які теж долучилися до роботи. Приходили допомагати й кияни-переселенці зі 
швейним досвідом. 

Нині до Framiore почали надходити запити від нових партнерів з-за кордону, які 
хочуть продавити одяг бренду у своїх містах. Відтак Наталя з командою взялися 
за організацію участі у pop-up (тимчасових) магазинах з українськими брендами 
в Парижі, Берліні, Амстердамі, Лондоні та Нью-Йорку.13 

 

  

 
13 https://report.if.ua/lyudy/suknya-svobody-yak-frankivskyj-brend-framiore-zavojovuye-svit-i-
vyhovuye-svidomist-foto/  

https://report.if.ua/lyudy/suknya-svobody-yak-frankivskyj-brend-framiore-zavojovuye-svit-i-vyhovuye-svidomist-foto/
https://report.if.ua/lyudy/suknya-svobody-yak-frankivskyj-brend-framiore-zavojovuye-svit-i-vyhovuye-svidomist-foto/
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ДЕНЬ 3. ЯКІСТЬ ҐРУНТУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження Франківська, як і будь-якого міста чи регіону, не можна вважати 
повноцінним без урахування контекстів, в яких воно перебуває. Одним із 
найважливіших є соціокультурний контекст – саме він визначає, які саме ідеї 
зможуть прижитись і розвиватись у соціумі. У попередніх розділах ми часто 
згадували про традиційність франківського суспільства, і це дійсно схоже на 
правду.14 Так, мер міста, який має високий рівень підтримки населення (84,8% 
голосів на виборах у 2020 році15) свого часу говорив про те що, «гей не може бути 
патріотом»16, виступає за повну заборону абортів, давав розпорядження вивезти 
ромів із Франківська на Закарпаття17 і освячував палац Потоцьких після виступу 
гурту «Хамерман знищує віруси»18. 

Але водночас Франківськ є батьківщиною Станиславівського феномена, до якого 
входять Юрій Іздрик, Юрій Андрухович, Тарас та Юрій Прохаськи та інші, які 
просували ідеї постмодернізму.  

Протягом третього дня у Франківську ми спробуємо зрозуміти, які саме якості 
суспільства визначають якість соціокультурного ґрунту Франківська.  

 
14 Перш за все, варто зазначити, що традиціоналізм, про який ми тут говоримо, сам по собі не є 
чимось поганим – це лише один зі способів сприйняття світу, який існує поруч із «прогресивними 
поглядами».  
15 https://uk.wikipedia.org/w/index.php?curid=4020093  
16 Дослівно: «Перед виборами мене в ефірі “1+1″ запитали: чи може бути гей патріотом? Я сказав, що 
ні. Патріотом може бути тільки християнин, справжній патріот – той, хто вірить в Бога». 
https://kurs.if.ua/news/gey_ne_mozhe_buty_patriotom__ruslan_martsinkiv_36111.html/  
17 https://suspilne.media/28402-golova-ivano-frankivska-marcinkiv-hoce-vivezti-romiv-na-zakarpatta/  
18 «Хамерман знищує віруси» – український музичний гурт, пісні й оформлення якого можна легко 
охарактеризувати як ексцентричні та провокативні. У 2018 році ХЗВ виступили у палаці Потоцьких 
під час фестивалю «Порто Франко», що обурило міську владу, яка закликала освятити палац після 
такого неподобства.  
https://kurs.if.ua/news/hamerman_znyshchuie_virusy_razom_z_kytayskym_horom_shokuvaly_glyadachi
v_porto_franko_66584.html/  

У Франківську колись було творче об’єднання «Станіславський феномен». Це 
об’єднання письменників і художників (помітна частина сучукрліту: Юрій 
Андрухович, Тарас Прохасько, Юрко Іздрик, Володимир Єшкілєв та інші), які 
«бунтували» та розвивали мистецьке життя в місті наприкінці 90-х років, 
проводили читання, виставки, публічні дискусії. Є таке поняття, як якість 
ґрунту. Є речі, до яких ми інтуїтивно приходили й тестували, але, якби не було 
підґрунтя, то нічого б точно не вийшло. Думаю, це їхня заслуга також, що все 
зараз складається у Франківську саме так, і є відкрите середовище. 

Юрій Филюк про Франківськ 

 Ось вийшов сіяч, щоб посіяти зерно своє. І, як сіяв, упало одне край дороги, і 
було повитоптуване, а птахи небесні його повидзьобували. Друге ж упало на 
ґрунт кам'янистий, і, зійшовши, усохло, не мало бо вогкости. А інше упало між 
терен, і вигнався терен, і його поглушив. Інше ж упало на добрую землю, і, 
зійшовши, уродило стокротно. 

Євангеліє від Луки 8: 5-7 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?curid=4020093
https://kurs.if.ua/news/gey_ne_mozhe_buty_patriotom__ruslan_martsinkiv_36111.html/
https://suspilne.media/28402-golova-ivano-frankivska-marcinkiv-hoce-vivezti-romiv-na-zakarpatta/
https://kurs.if.ua/news/hamerman_znyshchuie_virusy_razom_z_kytayskym_horom_shokuvaly_glyadachiv_porto_franko_66584.html/
https://kurs.if.ua/news/hamerman_znyshchuie_virusy_razom_z_kytayskym_horom_shokuvaly_glyadachiv_porto_franko_66584.html/
https://www.the-village.com.ua/village/business/business-question/301295-yak-frankivsk-stav-prikladom-dlya-ukrayini-istoriya-yurka-filyuka-zasnovnika-urban-space-i-promprylad
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СТАНІСЛАВСЬКИЙ ФЕНОМЕН 

Станіславський феномен – феномен наявності у 
місті Івано-Франківську групи письменників та 
художників, у творчості яких найрафінованіше 
були інстальовані цінності знакового списку 
українського постмодерного дискурсу. 

Історичним тлом для Станіславського феномена 
став розпад СРСР та ситуація культурної 
«відкритості», котра обумовлювала зміну 
естетичних стандартів і мистецьких координат, 
необхідність неорганічного стрибкоподібного 
переходу від літератури, де домінував ТР-
дискурс, до світового літературного 
метаґештальту постмодерного дискурсу. Така 
ситуація породила специфіку 
трансформаційного процесу, що полягала у 
постмодерному запозиченні прийнятних 
елементів метаґештальту та, певною мірою, 
«мічурінський» спосіб їх щеплення до 
неприйнятних українських реалій. Разом із тим, 
зіткнення метаґештальту з органікою ізольованої 
«залізною завісою» культурної марґіналії 
породило специфічні явища-гібриди, зокрема 
Станіславський феномен. Сам термін 
«станіславський феномен» був уперше 
сформульований Володимиром Єшкілєвим під 
час мистецької дискусії на виставці «Рубероїд» 13 
червня 1992 року.  

Станіславський феномен містить список 
письменників та креаторів візуального терену, 
які воліють виражати себе у текстах через 
ситуацію постмодернізму: Юрій Андрухович, 
Володимир Єшкілєв, Юрій Іздрик, Тарас 
Прохасько, Галина Петросаняк, Марія Микицей, 
Ярослав Довган, Олег Гуцуляк та інші.19 

Ось як Тарас Прохасько описує ті часи:  

«Станіславський феномен – це творчість кількох авторів (Андрухович, Прохасько, 
Іздрик, Єшкілєв, Кирпан, Мулик) у короткий період часу – 1988-1994 роках. Можна 
узагальнити, що каноном “Станіславського феномена” є публікації цих авторів у 
цей час у часописі ”Четвер”. Основними рисами феномена є новації тем і способи 

 
19 https://uk.wikipedia.org/w/index.php?curid=224984  

Афіша першої Імпрези 

Перший випуск журналу «Четвер» 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?curid=224984
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викладу, звернення до історичної пам’яті і 
міфології Галичини й Центральної 
Європи, серйозна іронія, орієнтація на 
універсальну проблематику, 
західноукраїнська мовна стихія».  

Крім самих текстів, «Станіславський 
феномен» визначався ще й особливою 
атмосферою міського товариського 
життя, щоденних особистих контактів, 
оточенням художників, музикантів, 
псевдофілософів і життєлюбів. 

«Станіславський феномен» став школою 
для багатьох франківських письменників, які згодом пішли кожен своїм шляхом. 
І їхні твори, написані у наступні роки, вже є їхніми творами, а не виявом 
«Станіславського феномена». 

 

Розворот зі змістом журналу «Четвер» №1. 

 

 

Каталог виставки 
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«РЕВІЗІОНІСТСЬКИЙ СИНДРОМ» КАДАНА ТА АНДРУХОВИЧА 

Перш ніж перейдемо до розгляду закладів, які ми відвідаємо цього дня, варто 
згадати досить цікавий проєкт, який презентували у 2021 році письменник Юрій 
Андрухович та художник Нікіта Каданов.  

 

«Ревізіоністський синдром» — художньо-дослідницький проєкт, що порушує 
теми політичної обумовленості написання історії мистецтва, можливостей 
альтернативної історії, а також психічних і соціальних передумов існування 
узгодженої картини світу. 
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Виставка у Франківській Ратуші — це показ робіт та 
розповідь історії N., який мешкав у Станиславові та 
Львові у міжвоєнний та радянський періоди. N., 
наприкінці 1920-х та на початку 1930-х ще юнак, 
студент Львівської художньо-промислової школи, 
був свідком тогочасного мистецького життя, 
зокрема модерністських пошуків об’єднання artes 
та Краківської групи.  

Вже у 1970-х ми знаходимо N. у ролі художника-
оформлювача в одному з заводських клубів 
радянського Івано-Франківська. Також у цей 
період N. перебуває на обліку у міському 
психоневрологічному диспансері, де згодом 
закінчує своє життя. Але саме тоді N. здійснює 
єдиний внесок у мистецтво — із пам’яті 
реконструює модерністські роботи, побачені на виставках у часи юності. Тоді ж у 
N. було діагностовано ревізіоністський синдром — психічний розлад, за якого 
носій впевнений, ніби його розповідь про історичні події дійсно впливає на 
факти минулого і, відповідно, змінює стан речей у теперішньому часі.  

За спогадами N., у 1931 році в Станиславові 
відбулась унікальна виставка, на якій 
експонувались роботи представників 
польського та радянського українського 
художнього авангарду. Єдиним (відносно) 
вартим довіри доказом існування цієї 
виставки є радіопередача 
східноукраїнського журналіста, знайдена у 
харківських архівах за участі письменника 
Юрія Андруховича.  

Загалом, це могла б бути просто виставка, 
аби ця виставка не була містифікацією від 
самого початку. Так, Нікіта Кадан, автор ідеї, 
вивчав постправду й фікціональні практики 
у мистецтві. Основна мета проєкту – 
показати, що мистецтво може легко 
змінювати історію, й що історію легко 
змінювати.  

Але щоб містифікація вдалась, вона має бути 
правдоподібною. Історія натхненна 
Франківськом – містом, де поверх Австро-
Угорщини та Польщі наклався радянський 

союз. Ба, навіть, сам союз класика сучукрліту й, інколи, шовініста Андруховича та 
«лівого» Кадана демонструє мікс непоєднуваного.20 

 

 
20 https://supportyourart.com/columns/vystavka-
n/?fbclid=IwAR3DR3SFF7mWzqMDezrJjTEu2NjBc4yNMuodlq2KvWkKG2yeC2ZqZd4dsNo  

Ревізіоністський синдром / 
Радіопрограма за участі 

Валеріяна Поліщука (1931) – 
натисніть щоб слухати 

Про "Ревізіоністський синдром" 

https://supportyourart.com/columns/vystavka-n/?fbclid=IwAR3DR3SFF7mWzqMDezrJjTEu2NjBc4yNMuodlq2KvWkKG2yeC2ZqZd4dsNo
https://supportyourart.com/columns/vystavka-n/?fbclid=IwAR3DR3SFF7mWzqMDezrJjTEu2NjBc4yNMuodlq2KvWkKG2yeC2ZqZd4dsNo
https://soundcloud.com/protoprodukciia/revzonstskiy-sindrom-rado?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://www.youtube.com/embed/9G9P1Jcdz5s?feature=oembed
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ФРАНКІВСЬКИЙ ДРАМТЕАТР 

Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. Івана 
Франка відсвяткував 80-ліття з часу «офіційного» заснування та прем’єрної 
постановки – ліричної драми про життя радянської інтелігенції «Платон Кречет» 
О. Корнійчука.  Насправді прив’язуватись до 1939 року, коли після окупації 
Західної України радянська влада повсюдно  «відкривала» театри, не дуже 
правильно, бо за одним із архівних документів, ще 1934 року на наших землях 
гучно святкували 100-річчя Галицького театру.  

1980 року Театр перейшов у нове приміщення, збудоване за типовим проєктом. 
Але унікальність будівлі театру – в ексклюзивному гуцульському оздобленні  
інтер’єру, в основі якого - керамічне панно в традиціях косівської кераміки, котру 
2019 року внесено до Репрезентативного списку нематеріальної культурної 
спадщини ЮНЕСКО.  

 

Не всім відомо, що першим автором 
монументального оздоблення інтер’єру 
театру був геніальний митець Віктор 
Зарецький.  Він двічі привозив до Івано-
Франківська свої проєкти, але партійне 
керівництво їх відхилило зі зрозумілих 
причин –  він був чоловіком  дисидентки 
Алли Горської.   

Окрім геніального композитора Ярослава 
Барнича, котрий був першим диригентом 
театру, тут з 1945 по 1963 рік головною 
художницею працювала Міліція «Оцифрований Франківськ» - Робота 

Драмтеатру (1982) 

https://www.youtube.com/embed/wo84MXx5gyc?start=49&feature=oembed
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Симашкевич, перша жінка-художниця 
кіно і театру, учениця Вадима Меллєра –  
художника театру Леся Курбаса 
«Березіль».     

Івано-Франківський театр завжди 
відзначався безпрецедентністю творчих 
«вибухів», які час від часу нагадували 
українському культурному світу про 
активну мистецьку позицію колективу. 
Такими подіями у різні часи були 
«Роксолана» Л. Забашти (режисер – В. 
Смоляк.), яку показали 700 разів, «Плаха» 
Ч. Айтматова, «Тіні забутих предків» за М. 
Коцюбинським, «Іуда Іскаріотський» Л. 
Андрєєва (режисер І. Борис).  

А в сучасний період культовими 
постановками  стали трилогія за творами 
Марії Матіос – «Солодка Даруся», «Нація», 
«Майже ніколи не навпаки»,  неоопера 
Hamlet за В. Шекспіром,   притча «Вона – 
Земля» за новелами В. Стефаника, ескіз 
на тему долі «Модільяні…»,  мюзикл 
«Гуцулка Ксеня», drama per musica 
Romeo&Juliet, (режисер – н. а. України Р. 
Держипільський), комедія Шекспіра 
староанглійською мовою «12 ніч, або Що 
собі хочете» від   Project W Veterans, 
Volunteers and William режисера Олексія 
Гнатковського, роботи французького 
режисера Жюля Одрі – трагіфарс  
«Калігула» та спогад «Фелікс Австрія», 
інтелектуальна комедія «Гоголь-кабаре». 
Знаковим для театру і для України став 
проєкт «Театр у зоні доступу». У рамках 
проєкту актори Франківського 
драмтеатру відвідували військові 
частини, дислоковані у зоні бойових дій, 
звільнені міста опаленого війною сходу, 
зіграли у Прип’яті драму-реквієм «Нація» 
як молитву за українців – до 35-річчя 
Чорнобильської катастрофи. Два роки 
поспіль до Дня Незалежності України трупа Франківського драмтеатру здійснює 
сходження на третю вершину Карпат гору Попіван, щоб зіграти серед хмар для 
України і – завдяки прямій трансляції – також і для цілого світу. 

2019 року Франківський театр отримав статус національного. 

Відкриття 80-го театрального сезону. Драма 
«Солодка Даруся» (реж. Ростислав 

Держипільський) 

Dramma per musica "ROMEO & JULIET" 

Про неооперу Hamlet 

https://www.youtube.com/embed/yuqfmzTOjTc?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/3Gf7h5nYsxE?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/10IsqGtUbQw?feature=oembed
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У квітні 2022 року Франківський драмтеатр 
перейшов до сфери управління 
Міністерства культури та інформаційної 
політики. 

Свій 83-й театральний сезон Івано-
Франківський національний театр ім. Івана 
Франка розпочав цьогоріч у 
прифронтовому  Маріуполі на фестивалі 
IStage, зігравши шекспірівську комедію 
«Дванадцята ніч, або Що захочете!» - 
виставу, яку грають ветерани та волонтери 
українсько-російської війни і яку було 
створено у  межах соціального проєкту 
Project W Veterans, Volunteers and William.  

А завершив прем’єрою патріотичного мюзиклу «Шаріка, або Кохання січового 
стрільця» Ярослава Барнича у режисурі Ростислава Держипільського.  

З 24 лютого у час російсько-української війни Театр не припиняє свою роботу на 
культурному фронті й як гуманітарний центр «Рух опору – Рух допомоги». 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ростислав Держипільський про 
драмтеатр на цивільних навчаннях (5 

лютого 2022 року) 

https://www.youtube.com/embed/ZWwVst-mYPw?feature=oembed
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 РОСТИСЛАВ ДЕРЖИПІЛЬСЬКИЙ 

Народний артист України, генеральний 
директор-художній керівник Івано-
Франківського національного 
академічного драматичного театру ім. 
Івана Франка, артист театру і кіно, 
режисер. 

Ростислав Держипільський став 
керівником драматичного театру в Івано-
Франківську 2008 року. Очоливши 
Франківський драмтеатр і розпочавши 
роботу над сценічною трилогію за 
творами Марії Матіос «Солодка Даруся», 
«Нація», «Майже ніколи не навпаки», 
Ростислав Держипільський 
переформатував ритм і стиль роботи 
Франківського драмтеатру, який в очах 
творчої спільноти позбавився статусу 
«регіонального»,  став театром 
загальнонаціональної ваги та 
всеукраїнського звучання.  

Режисер Ростислав Держипільський і його театр не цураються примхливих 
законів сучасного європейського театру, іронічна гра в такі закони і канони 
проступає в експериментальних постановках Р. Держипільського: Hamlet, 
«Модільяні», Romeo&Juliet. Європейські за зовнішньою сценічною формою та 
суто українські за своєю внутрішньою суттю, ці постановки високо оцінили як 
українські, так і європейські театральні фахівці. Зокрема, видатний британський 
шекспірознавець Майкл Добсон зізнався, що Івано-Франківська сценічна версія 
неоопери Hamlet – серед найкращих, які йому довелося бачити на театральній 
мапі цілого світу… А про найновішу шекспірівську прем’єрну роботу Ростислава 
Держипільського Romeo&Juliet зняло сюжет міжнародне новинне агентство 
Reuters. 

Одночасно з розбудовою театру за стандартами сучасних європейських 
принципів Театр долучився і до розбудови міста Івано-Франківська – як одного з 
найвпливовіших культурних центрів України (низка резонансних імпрез, 
фестивалі «Час Театру» та фестиваль актуального мистецтва Porto Franko). Триває 
активна гастрольна діяльність Франківського драмтеатру містами України та за 
океаном. А з 2008 року – і на звільнених територіях опаленого війною Донбасу та 
у розташуваннях Збройних сил України. 

Програмна лінія театру за останні роки –  «Театр у зоні доступу». Театр  працює з 
ветеранами і волонтерами українсько-російської війни.  Код  творчої і 
громадської місії  театру і його художнього керівника Ростислава 
Держипільського – це, насамперед, український патріотизм, що не передбачає 
жодних компромісів. 
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Художня палітра помітно вирізняє театр Ростислава Держипільського з-поміж 
багатьох інших, навіть найуспішніших театрів України. У своїх виставах за 
творами Матіос, Стефаника, Котляревського, Чехова, Шекспіра, за 
дослідженнями Вінценза і Шухевича, режисер тяжіє до умовного стилю 
«ґрунтового символізму», тобто його сценічні символи та метафори не 
запозичені ззовні, не сконструйовані на порожньому місці, а народжені та 
вирощені на суто національному культурному ґрунті, й саме цей ґрунт насичує 
животворною енергією українські сценічні сюжети за творами класиків і 
сучасників.  

1 жовтня 2021 року на  базі Харківського національного академічного 
драматичного театру опери і балету ім.  М. Лисенка відбулася прем’єра опери 
«Вишиваний. Король України» у режисурі Р. Держипільського, лібрето Сергія 
Жадана, композиторка Алла Загайкевич.  

З початком повномасштабного вторгнення росії Франківський драмтеатр 
перейшов у режим творчої криївки, створивши на базі театру гуманітарний 
логістичний центр «Рух опору – Рух допомоги» і ставши прихистком для митців із 
різних регіонів, ВПО та воїнів ЗСУ. 

Театр не припиняв своєї роботи у час війни, спершу вистави актори грали у 
бомбосховищі, а на День театру 27 березня відновили щоденні покази вистав на 
кожній із п’яти сценічних локацій, котрі працюють в театрі. За час війни 
Франківський драмтеатр зініціював підхоплений згодом багатьма митцями 
проєкт «Вкрадені пісні», де заявив, що пора спростовувати брехливі наративи 
москви і повертати нахабно вкрадені пісенні надбання. До презентації проєкту 
долучилися композитори Ілля Разумейко та Роман Григорів і письменник Юрій 
Андрухович. 

Згодом у копродукції з Національним президентським оркестром Франківський 
драмтеатр створив потужний проєкт «Бій за Україну» та провів всеукраїнський 
тур, зібравши кошти на авто для ЗСУ. 

І так триватиме до нашої повної перемоги над імперією зла. 

 

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА 

Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника є одним із найстаріших вищих навчальних 
закладів Івано-Франківської області. Згідно з указом 
Президента України від 26 серпня 1992 р., його створено 
на базі педагогічного (колишнього Станіславського 
учительського) інституту, заснованого у 1940-му. За роки 
свого існування навчальний заклад підготував велику 
кількість фахівців, які працюють у державних 
адміністраціях, виборчих органах, різних галузях господарства, науки, культури й 
освіти України. 
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Навчальний заклад має у своєму складі розширену систему структурних 
підрозділів, які забезпечують навчально-виховну роботу: 11 факультетів — 
факультет іноземних мов, факультет психології, факультет математики та 
інформатики, економічний факультет, фізико-технічний факультет, факультет 
фізичного виховання і спорту, педагогічний факультет, факультет філології, 
факультет історії, політології і міжнародних відносин, факультет природничих 
наук, факультет туризму; 4 інститути — навчально-науковий юридичний інститут, 
навчально-науковий інститут мистецтв, Коломийський навчально-науковий 
інститут (м. Коломия), інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки, 1 
коледж — відокремлений структурний підрозділ «Івано-Франківський фаховий 
коледж ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника”», 76 кафедр, на яких станом на грудень 2021 року працювали 192 
доктори наук, професори, з них 16 — за зовнішнім сумісництвом, 552 кандидатів 
наук, доцентів, з них 27 — за зовнішнім сумісництвом.  

Функціонують також навчально-науковий центр якості надання освітніх послуг та 
дистанційного навчання, інформаційно-обчислювальний центр, Науковий парк 
«Прикарпатський університет», навчально-методичне управління, науково-
дослідна частина, дендрологічний парк ім. З. Павлика, Ботанічний сад. До послуг 
працівників та студентів університету Наукова бібліотека, спортивно-
оздоровчий комплекс «Смерічка», 2 музеї, стадіон «Наука», спортивний комплекс 
«Олімп» та ін.21 

Бачення, місія, цінності та стратегічні цілі університету22 

Бачення: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника – 
це сучасний конкурентоспроможний освітній та науково-дослідницький центр 

 
21 https://uk.wikipedia.org/w/index.php?curid=354815  
22 https://shorturl.at/sCR12  

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?curid=354815
https://shorturl.at/sCR12
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міжнародного рівня, потенціал якого впливає на розвиток регіону та 
формування людського капіталу 

Місія: 

• освіта – надання якісних освітніх послуг, спрямованих на підготовку 
високопрофесійних фахівців; 

• наука – формування сучасного дослідницького університету – центру 
генерування інноваційних ідей та їх реалізації; 

• регіон – спрямування освітнього та наукового потенціалу на розвиток і 
зміцнення регіону 

Ключові цінності: 

Л – лояльність і відповідальність 

І – інноваційність й індивідуальний підхід (студентоцентризм) 

Д – довіра та допомога 

Е – енергійність та ефективність 

Р – розвиток і раціональність 

 

ЦЕПЕНДА ІГОР ЄВГЕНОВИЧ 

Доктор політичних наук, професор. 

Народився 18 жовтня 1964 року в м. 
Івано-Франківську. У 1986 році з 
відзнакою закінчив історичний 
факультет Івано-Франківського 
державного педагогічного інституту 
імені Василя Стефаника. Того ж року 
розпочав трудову діяльність на посаді 
вихователя Івано-Франківської школи-

інтернату №1. Впродовж 1986-1988 років проходив строкову військову службу в 
Збройних силах. Після закінчення служби в 1988 році продовжив працювати за 
фахом на посаді вчителя історії ЗОШ №21 м. Івано-Франківська. З 1988 по 1990 
роки працював  старшим лаборантом кафедри історії СРСР та УРСР Івано-
Франківського педагогічного інституту імені Василя Стефаника. 

Впродовж 1990 – 1993 років навчався в аспірантурі на кафедрі політичної історії 
Київського державного педінституту імені М. Горького та на кафедрі історії 
України Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. У 
1993 році захистив кандидатську дисертацію у Київському державному 
університеті імені Тараса Шевченка на тему «Українська національна освіта в 
Західній Україні. 1919-1939 рр. (політичний аспект)» (спеціальність 07.00.01 – Історія 
політичних партій та громадських рухів). 

З 1993 до 1996 року працював у Прикарпатському національному університеті 
імені Василя Стефаника на посадах асистента, доцента кафедри історії України, 
заступника декана юридичного факультету. У 1996 році перейшов  на 
дипломатичну роботу, працюючи спочатку другим, а згодом першим секретарем 
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Посольства України в Республіці Польща. Після завершення дипломатичного 
відрядження у 1999 році за направленням Міністерства закордонних справ 
України перебував у докторантурі Інституту політичних і етнонаціональних 
досліджень НАН України. У період навчання в докторантурі був учасником 
Міжнародних наукових семінарів «Україна-Польща: важкі питання» (1999-2002 
рр.). 

У 2002 році був відкликаний з докторантури МЗС України у зв’язку з 
направленням у довгострокове дипломатичне відрядження в Республіку 
Польща, де працював до 2006 року на посадах першого секретаря, радника з 
політичних питань, Тимчасового повіреного у справах України в Республіці 
Польща. Брав участь у переговорному процесі щодо вшанування місць 
українсько-польської пам’яті та підготовці декларації «Про примирення» з нагоди 
вшанування 60-річчя Волинської трагедії. 

З вересня 2006 року – проректор з міжнародного співробітництва 
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 
професор кафедри міжнародних відносин. 

У 2009 році захистив дисертацію в Інституті політичних і етнонаціональних 
досліджень НАН України на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук 
на тему «Українсько-польські етнополітичні відносини 40-50-х років ХХ століття» 
(спеціальність 23.00.05 – Етнополітологія та етнодержавознавство). 

З квітня 2011 року – присвоєно вчене звання професора кафедри міжнародних 
відносин. 

З лютого 2012 року – виконуючий обов’язки ректора Прикарпатського 
національного університету імені Василя Стефаника. 

20 квітня 2012 року конференцією трудового колективу обраний ректором 
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 

7 травня 2019 року за результатами таємного голосування  (85,58%) переміг на 
виборах на посаду ректора Прикарпатського національного університету імені 
Василя Стефаника.  

Автор понад 70 наукових публікацій з історії українсько-польських відносин ХХ 
століття та сучасних двосторонніх взаємин України і Польщі. Серед наукових 
зацікавлень є проблеми українсько-польського протистояння в роки Другої 
світової війни, депортації українського і польського населення в контексті 
радянських геополітичних інтересів післявоєнного устрою Європи, а також 
депортація польських громадян українського походження у межах операції 
«Вісла». 
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ЕКСТРУЗІЯ В РУСІ 

Київська науково-виробнича компанія 
«Екструзія в русі» – компанія з Києва, що 
евакуювала до Франківська 
працівників та обладнання.  

Облаштувати виробничий цех та знайти 
житло киянам допоміг Прикарпатський 
національний університет імені Василя 
Стефаника. 

До повномасштабної війни на 
підприємстві виготовляли елементи 
медичного обладнання, інженерні 
конструкції та скульптури. 

Тепер допомагають українській армії — 
виготовляють турнікети. Першу партію 
— понад 200 штук — працівники віддали 
волонтерам, які сформують аптечки та 
відвезуть на фронт. 

Окрім турнікетів, київська компанія 
також взялася за виробництво ортезів. 
Директор підприємства Олег Кірєєв 
каже, що їх розробляють спеціально на 
замовлення для поранених бійців.23 

 

 

 
23 https://suspilne.media/259751-vigotovlaut-turniketi-ta-ortezi-dla-bijciv-ak-v-ivano-
frankivsku-pracue-kiivska-naukovo-virobnica-kompania/  

Як в Івано-Франківську працює київська 
науково-виробнича компанія 

https://suspilne.media/259751-vigotovlaut-turniketi-ta-ortezi-dla-bijciv-ak-v-ivano-frankivsku-pracue-kiivska-naukovo-virobnica-kompania/
https://suspilne.media/259751-vigotovlaut-turniketi-ta-ortezi-dla-bijciv-ak-v-ivano-frankivsku-pracue-kiivska-naukovo-virobnica-kompania/
https://www.youtube.com/embed/gJ8oRin2yqM?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/lTny4UR9wMU?feature=oembed
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ВЕЛИЧНИЙ ПАН  

СЕРГІЙ МАТУСОВ 

Засновник бренда «Величний Пан» та 
сувенірної продукції з дерева puzzlean. 

Освіта: У 2019 році закінчив Прикарпатський 
Національний Університет ім. Василя 
Стефаника у м. Івано-Франківськ, спеціальність 
«Прикладна математика». 

Особливість: керується прагненням 
започатковувати нестандартні бізнеси, які 
несли б певну соціальну місію, покращували 
життя людей.  

Після двох поразок поспіль, у процесі створення 
чергової власної справи, у 2018 року Сергію прийшла 
ідея створити настільну гру про рідне місто. Він 
розробив концепцію, бізнес-модель та пів року шукав 
спонсорів, оскільки власних коштів не вистачало. 
Спонсорами виступали місцеві компанії, їм він 
пропонував відобразити бренд у грі й таким чином 
зафіксувати себе в історії. Так вдалося залучити понад 60 
тис. грн.  

«Ми з декількома друзями вирішили створити цікавий сувенір, який би показав 
наше місто з усіх сторін як жителям, так і його гостям.  

Після недовгого брейншторму ми вирішили, що це буде історично-економічна 
настільна гра «Франківський Пан». Вона неабияк полюбилась містянам». 
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Запуск був успішний, перший тираж гри у 1000 екземплярів було розпродано 
досить швидко. І тоді було прийнято рішення масштабувати гру на інші міста 
України.  

«Ми зрозуміли, що треба рухатись далі. Нам багато хто відмовляв у спонсорстві, 
але чергове “Вау. Круто. Ми з вами” надихало нас ніколи не здаватися, саме тому 
станом на сьогодні ми створили 14 ігор про 13 міст України та одне польське місто, 
які стали не тільки якісним, преміальним сувеніром, але й освітнім інструментом 
для школярів та студентів.  

 

Ми швидко зрозуміли, що цінність гри – не тільки крутий подарунок та гарно 
проведений час у колі друзів, але й соціальна місія – об’єднувати бізнес регіонів 
на засадах гри. Саме бізнес надзвичайно допомагав в популярізації гри – 
різноманітні колаборації, індивідуальні замовлення на корпоративні ігри та 
фінансова підтримка надає ще більше сил для реалізації крутих проєктів. 

Наша наступна мета – створити такий продукт для 40 міст. Наша велика ціль – 
створити перший міжнародний сувенірний бренд, однаково знаний як у Польщі, 
так і в Іспанії, але з виробничими потужностями в Україні». 

«Величний пан» – це гра, правила якої схожі на відому «Монополію», але на основі 
місцевого колориту. У грі також є історичні картки та персонажі, які допомагають 
дізнатися більше про місто.  
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Після успіху в Україні, була успішна спробу запуску у сусідній Польщі. Так 
виникла гра про польське місто Лодзь. На черзі був Вроцлав та Гданськ. 

Серед спонсорів проєкту в Україні та закордоном – АТБ, Comfy, Nokia, Toyota, 
Amazon та багато інших відомих компаній. За три роки продали понад 10 тис. 
екземплярів ігор.  

Вони є в багатьох політиків і бізнесменів зі списку Forbes. 

 



46 
 

 

ТАРАС ПРОХАСЬКО24  

Сучасний український письменник, 
журналіст, один із представників 
Станіславського феномена. Член 
Асоціації українських письменників. 

Закінчив біологічний факультет 
Львівського державного 
університету імені Івана Франка 
(1992). Брав участь у студентському 
русі 1989-1991 років, у «революції на 

граніті» у Києві у 1990 році. 

За словами Прохаська, він вирішив стати 
письменником ще з 12 років. У школі не читав 
радянських українських авторів. Тільки після армії 
прочитав вірші Дмитра Стуса та почав писати сам. 
Оскільки Тарас вчився на абсолютно 
немистецькому біологічному факультеті, він певний 
час вважав, що сучасної української літератури не 
існує. Перші її твори він прочитав лише у 1990 році, 
коли познайомився з Юрком Іздриком, який 
розвісив в Івано-Франківську оголошення про 
створення літературно-мистецького часопису 
«Четвер». Перші твори Прохаська Іздрик не 
прийняв, а згодом Тарас написав своє перше 
оповідання «Спалене літо», яке було опубліковане у 
часописі. 

Після закінчення навчання змінив безліч професій: трудився в Івано-
Франківському інституті карпатського лісівництва, викладав у школі рідного 
міста, був барменом, сторожем, ведучим на радіо FM «Вежа», працював у 
художній галереї, в газеті, на телестудії. 

У 1998 році почав працювати журналістом 
у львівській газеті «Експрес», згодом писав 
авторські колонки до «Експресу» та 
«Поступу». Коли друзі Прохаська створили 
«газету його мрій», почав писати статті та 
вести авторську колонку в Івано-
Франківській обласній тижневій газеті 
«Галицький кореспондент».25  

Прохасько бере участь у різних 
мистецьких перформансах. У 2009 році 
він, разом із іншими письменниками 
(Юрієм Андруховичем, Юрком Іздриком, 

 
24 У зв’язку з військовим станом у розкладі можливі зміни 
25 https://starylev.com.ua/old-lion/author/taras-proxasko  

kmbs CHANGE talks: Тарас Прохасько 

https://starylev.com.ua/old-lion/author/taras-proxasko
https://www.youtube.com/embed/BlJtNOxUNQM?feature=oembed
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Володимиром Єшкілєвим, Софією 
Андрухович), взяв участь у проєкті 
«БОМЖ» («Без Ознак Мистецького 
Життя») Ростислава Шпука, пізніше 
презентованому на польському 
Міжнародному фестивалі бездомного 
мистецтва. 

У серпні 2010 року Прохасько у  межах 
музично-літературного діалогу, що 
відбувся під час фестивалю «Порто-
Франко», читав уривок з роману 
Станіслава Вінценза «На високій 
полонині» на руїнах Пнівського замку. 
Під час читання французький 
віолончеліст Домінік де Вієнкур виконав сюїту Баха.  

2011 року книгу Тараса Прохаська «БотакЄ» 
було визнано Книгою року. 

2013 року премією «Книга року BBC» було 
відзначено дитячу книжку Тараса Прохаська 
«Хто зробить сніг», створену разом з 
Мар'яною Прохасько. 

2019 «Книга року BBC» «Так, але…» — 
переможець у номінації «Есеїстика».26  

 

 

 

 

  

 
26 https://uk.wikipedia.org/w/index.php?curid=105540  

Родинна історія Галичини | Тарас Прохасько | 
БЕЗ БРОМУ 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?curid=105540
https://www.youtube.com/embed/Y6GZgheASD0?feature=oembed
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ДЕНЬ 4. Я ПІДУ В ДАЛЕКІ ГОРИ  

Продовжуючи тему традиційності, варто згадати 
про крафтові виробництва, які часто не віднесеш 
до великого бізнесу, навіть до середнього, але які 
мають високу цінність як носії традицій та 
традиційних ремесел.  

Франківщина досить багата на різноманітні 
проєкти, які базуються на традиційності, 
особливо в гірських регіонах.  

 

КОСІВСЬКА ГРОМАДА 

Косівська громада утворена у межах адміністративно-територіальної реформи у 
2020 році. Кількість рад, що об'єдналися – 14, кількість населених пунктів – 15. 

 

На території громади статус гірських мають 12 населених пунктів, що становить 
88,06% від загальної площі громади, де проживає 86,53% населення. Більшу 
частину територіальної громади займає гірський рельєф Покутських Карпат, 
хребти яких простягаються з північного заходу на південний схід. Рівнинна 
частина – 300-450 м над рівнем моря, гірська – 700-1000 м. У західному та 
південно-західному напрямках висоти збільшуються і сягають понад 1000 м (г. 
Грегіт – 1472 м, г. Ігрець – 1374 м). 

Промисловість 

Промисловість громади представлена підприємствами з виробництва 
безалкогольних напоїв, мінеральних вод (ТзОВ «Тирлич»), ігор та іграшок, іншої 
продукції (МП «Левеня»), молочних продуктів (СОК «Снідавка»). Обсяг 
реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у січні-вересні 2021 р. 
становив 25,3 млн грн.  У січні-вересні 2021 р. порівняно з відповідним періодом 
минулого року зріс випуск ігор-головоломок (пазли) на 45,3%, виробництво 
масла та сиру – на 12,9%. На вищезазначених промислових підприємствах 

Я піду в далекі гори : Квітка Цісик 

https://www.youtube.com/embed/QOfRrS93HbE?feature=oembed
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громади працює 82 особи, середньомісячна заробітна плата яких становить 6369 
грн. 

 

Основні планові власні доходи бюджету на 2021 рік 

Видатки Сума  тис. грн % 

ПДФО 65066,2 65,3 

Єдиний податок 22253,4 22,3 

Плата за землю 3221,6 3,2 

Податок на нерухоме майно 856,9 0,9 

Акцизний податок 1950,0 2 

Пальне 3925,6 3,9 

Інше  2442,1 2,4 

Всього 99715,8 100,00 

 

Сільське господарство 

Основою цієї галузі є фермерські, сімейні та особисті селянські господарства. 
Основним напрямком їхньої діяльності є виробництво екологічно чистої 
продукції: м’ясо-молочної продукції, картоплі, овочів та фруктів. Найбільш 
розвинутими господарствами є: 

• Селянське фермерське господарство «Максимів»; 
• Приватна агропромислова фірма «Черганівка»; 
• Приватна промислова фірма «Карпатський край»; 
• Фермерське господарство «Мицканюк»; 
• Селянсько-фермерське господарство «Бойчука»; 
• Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Снідавка»; 
• Фермерське господарство «Екоферма». 

З наявних 34819,2115 га земель громади 6376,7438 га (18,31%) припадає на землі 
сільськогосподарського призначення. 

Туризм 

Основні туристичні принади, заклади розміщення та 
харчування, туристичні локації та креативні 
простори, туристично-інформаційний центр 
знаходяться на території Косівської громади, що 
робить її цікавою та привабливою для  туриста. За 
останні роки спостерігається збільшення 
відвідувачів на теренах громади завдяки розвитку 
внутрішнього туризму загалом в Україні.  Промо ролик проєкту «Онлайн мапа 

культурного маршруту народних 
ремесел Гуцульщини» 

https://www.youtube.com/embed/HzRR_fkFDjw?feature=oembed
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За 10 місяців 2021 року надходження від туристичного збору у громаді склали 
140,02 тис. грн, що становить 0,16% від загальнообласного показника. 

Одним із основних напрямків розвитку Косівської громади було обрано туризм – 
навколишня гірська природа та наявність великої кількості майстрів традиційних 
ремесел дуже тому сприяють.  

Громада активно шукає способи промоції себе як туристичного місця та 
партнерів, які можуть цьому посприяти.  

 

 

КОСІВСЬКИЙ МУЗЕЙ 

Косівський музей як відділ Коломийського музею народного мистецтва 
Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського був відкритий у 1969 році. В основу 
музею була закладена збірка творів народного мистецтва Є. Я. Сагайдачного 
(1886-1961) – відомого українського художника та мистецтвознавця.  

Експозиція знайомить з народним декоративно-ужитковим мистецтвом ХІХ-ХХ 
століть. Привертають увагу речі господарсько-побутового призначення – 
черпаки, коновки, пасківники, кептарі та кожухи, тайстри, пояси-череси, 
свічники, глечики та миски, які відзначаються вишуканими формами, 
оригінальним декоруванням. 

Збірка музею налічує близько 6 тисяч експонатів, датованих ХІХ—ХХ ст. 
Представлено основні види гуцульських народних промислів: художня обробка 
дерева, кераміка, ткацтво, ліжникарство, металеві вироби, обробка шкіри, 
вишивка. Окрему цінність становить велика колекція малюнків Євгена 
Сагайдачного. Експозиція музею представлена в чотирьох залах. У першому залі 
представлено комплекти одягу різних сіл Косівського району, шкіряні вироби та 
деталі інтер'єру гуцульського житла. Другий зал присвячений косівській 
кераміці. Серед експонатів — твори знаменитої Павлини Цвілик. У третьому залі 
експонуються вироби з дерева: бондарство, випалювання, різьба та інкрустація. 
Представлено декілька робіт Юрія Шкрібляка з синами. Четвертий зал 
присвячений художньому ткацтву. Крім постійної експозиції в музеї діє 
виставковий зал, де щомісяця експонуються виставки творів сучасних 
художників, майстрів та фотографів. 

У музеї часто відбуваються розмаїті виставки. Оригінальне вирішення побудови 
всієї експозиції, екскурсії, консультації для фахівців та простих поціновувачів 
народного мистецтва дають можливість краще та глибше пізнати самобутню 
історію культури і мистецтва цього чарівного Карпатського краю. 
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VANDA RUGS 

Збереження традицій може приваблювати 
компанії, особливо якщо технології 
унікальні. Хай навіть у досить трагічний час.  

Vandra Rugs – шведська компанія з 
виробництва килимів із традиційними 
скандинавськими візерунками. У 2007 році 
почала співпрацювати з  підприємицею з 
України Ларисою Боден. Власне, в Україні 
у м. Нова Каховка Херсонської області і 
запустили виробництво килимів. На 
підприємстві працювали 24 майстри, які на 
ткацьких станках різної величини (різної 
продуктивності) виготовляли 
скандинавські килими, технологію 
виготовлення яких їздили вивчати до 
Швеції. Свою продукцію ательє 
експортувало до Швеції, Великобританії, 
Німеччини, Швейцарії, Австрії, Данії, 
Франції, Норвегії, США, Нідерландів тощо. 
Ринок України становив лише 1% від 
загального продажу.  

У лютому 2022 місто опинилось в окупації, 
постало питання, що робити далі – 
закриватись чи ні. І зважились на релокейт 
– під обстрілами вивезли частину 
обладнання та частину персоналу, тих, хто лишився в Україні. Місцем 
призначення став Косів, який вже мав своїх ткачів.  

Ткацьке ательє Vandra Rugs переїхало на нове місце в Карпати, далеко від 
кордонів Росії та Білорусі. Після ретельного аналізу невелике історичне містечко 
Косів на заході України, неподалік від кордону з Румунією, відоме своїми 
ремеслами та килимами, було обрано новим місцем – як безпечніше місце для 
життя та роботи ткачів та їхніх родин. 

Зараз підприємство налагодило роботу і вже почало відправляти замовлення, які 
заборгувало за час вимушеної зупинки. 

Vandra Rugs Weaving Atelier 

https://www.youtube.com/embed/KwC-OOcr7Zc?feature=oembed
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ДІДОВА ХАТЧИНА  

Дідова хатчина – арт-простір у горах 
поблизу Яворова.  

Співзасновник проєкту Олег Луканюк 
отримав цю садибу у спадок від дідуся – 
звідси й назва. Роздуми про те, що можна з 
цим зробити, привели до ідеї створення 
арт-простору, де кожен міг би певний час 
жити, творити й працювати. Разом з 
Дариною Фурманюк у 2015 році 
приступили до реалізації – купили п’ять 

овець і завели пса-пастуха. Вівці, 
окрім прикраси обійстя, виконували 
роль і суто утилітарну – очищували 
навколишні пагорби від заростів.  

Ремонти та облаштування території 
проводили методом толоки – давали 
оголошення у соцмережах, і люди 
приїжджали. Згодом звели нову хату, 
яку побудували місцеві майстри за 
традиційними технологіями. 

Спочатку 
кожен міг приїхати і залишитись в Хатчині 
безкоштовно – просто за допомогу по господарству. 
Проте ця модель виявилась не дуже вдалою, і з 2021 
року тут приймають гостей на інших умовах. Утім, це 
все ще не готель, бо тут діє повне самообслуговування 
– рубати дрова та носити воду доведеться самостійно.  

У Дідовій хатчині регулярно проводили різні 
майстеркласи з традиційних ремесел. Згодом з’явився 
окремий проєкт з виготовлення виробів із вовни 
GUSHKA. До проєкту залучили місцевих ткаль, які 
знали, як виготовляти автентичні вироби ліжники, 
доріжки, гуні (традиційний одяг) тощо.  

 

  

 
Детально та цікаво про Дідову хатчину написав Ukrainer 
«Дідова хатчина». З міста – в гори 
 

Дідова хатчина. З міста – в гори • Ukraïner 

https://ukrainer.net/didova-khatchyna/
https://www.youtube.com/embed/ZYesMwLiMHE?feature=oembed
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ДЕНЬ 5. МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРЕТВОРЕНЬ 

Франківськ, як і інші міста на заході України, з початком повномасштабного 
вторгнення росії став прихистком для сотень тисяч людей та десятків бізнесів, які 
переїхали в пошуках безпечнішого місця. Досвід 2014-2015 років показує, що 
далеко не всі люди повернуться додому, а осядуть, де є зараз. На кінець травня, 
за даними голови Франківської ОДА Світлани Оніщук, область прийняла понад 
143 тис. осіб27. У самому Франківську зареєструвались 45 тис. внутрішньо 
переміщених осіб (+18% до населення, на початку 2022 в місті офіційно 
проживало 238 тис. осіб)28. Реальна кількість ВПО значно більша, адже далеко не 
кожен із ВПО стоїть на обліку. Отже, Франківськ стрімко прямує до 400-500 тис. 
населення, принаймні тимчасово. Всім цим людям потрібне житло, і не тільки їм – 
як виявилось, дуже непогано мати житло на заході країни.  

Тому перед містом стоїть кілька завдань, зокрема, як створити умови, аби 
релокований бізнес та люди хотіли залишитись і розвивати місто.  

 

БУДІВНИЦТВО 

 

Містобудівна та будівельна діяльність  

У 2020 році підприємствами Івано-Франківської міської територіальної громади 
вироблено будівельної продукції на суму 2 372 млн грн, або 61,7% 
загальнообласного обсягу. Індекс будівельної продукції порівняно з 2019 р. 
становив 84,1%. Нове будівництво склало 26% від загального обсягу виробленої 
будівельної продукції, ремонт (капітальний і поточний) – 26%, реконструкція та 
технічне переоснащення – 48%. У 2020 р. на території Івано-Франківської міської 
територіальної громади прийнято в експлуатацію 177,3 тис. м2 загальної площі 
житлових будівель нового будівництва, що становить 45,1% загальнообласного 

 
27 https://www.facebook.com/SvitlIana.Onyshchuk/posts/181038400933053  
28 https://www.chesno.org/post/5197/  
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Кількість квартир у житлових будинках, прийнятих в 
експлуатацію, одиниць 

будинки одно-квартирні будинки з двома та більше квартирами

https://www.facebook.com/SvitlIana.Onyshchuk/posts/181038400933053
https://www.chesno.org/post/5197/


54 
 

обсягу. Порівняно з 2019 р. обсяг прийнятого в експлуатацію житла зменшився 
майже удвічі. 

 

БК ВЕРТИКАЛЬ  

Вертикаль — будівельна компанія, яка вже 
понад 14 років успішно займає в Івано-
Франківську позицію лідера у сфері 
будівництва. Компанія є членом Ради 
директорів Конфедерації будівельників 
України та представляє у КБУ Івано-
Франківську область. 

Вертикаль активно працює та нарощує темпи 
будівництва, а також є єдиною компанією в 
Івано-Франківську, яка здала в експлуатацію 
будинок в умовах війни — йдеться про першу 
секцію ЖК Містечко Мануфактура. 

За 14 років на ринку Івано-Франківська 
Вертикаль здобула статус надійної та 
успішної компанії, яка:  

• створила 6 якісних та амбітних 
проєктів у житловій нерухомості міста  

• має понад 3 000 Клієнтів-власників 
квартир  

• здала вже понад 120 000 метрів 
квадратних 

• проєктує у будинках сучасні підземні 
паркінги не лише у преміум-сегменті, а 
й у проєктах комфорт-класу 

• створює концептуальні житлові 
комплекси, надаючи нового сенсу 
класам житла завдяки високому рівню 
якості, сервісу та підвищеному комфорту життя для мешканців 

 

BOSCH УКРАЇНА 

Bosch Group є провідним світовим постачальником технологій і послуг. У ньому 
працює приблизно 402 600 співробітників по всьому світу (станом на 31 грудня 
2021 року). У 2021 році обсяг продажу компанії становив 78,7 млрд євро. Її 
діяльність поділяється на чотири бізнес-сектори: мобільні рішення, промислові 
технології, споживчі товари та енергетичні й будівельні технології. Як провідний 
постачальник Інтернету речей, Bosch пропонує інноваційні рішення для 
розумних будинків, Industry 4.0 і підключеної мобільності. Bosch втілює візію 
екологічної, безпечної та захоплюючої мобільності. Компанія використовує свій 
досвід у сенсорних технологіях, програмному забезпеченні та послугах, а також 
власну хмару IoT, щоб пропонувати своїм клієнтам підключені міждоменні 
рішення з одного джерела. Стратегічна мета Bosch Group полягає в тому, щоб 
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полегшити життя за допомогою продуктів і рішень, які або містять штучний 
інтелект (AI), або були розроблені чи виготовлені за його допомоги.  

Bosch присутня на українському ринку з 1993 року.  Сьогодні Bosch – один з 
найбільших в країні постачальників рішень для автомобільної промисловості та 
вторинного ринку автозапчастин, електроінструментів, термотехнологій, 
енергоефективних систем, систем безпеки, а також промислової та побутової 
техніки. Bosch займається відновленням автомобільних стартерів на власних 
виробничих потужностях у Львівській області. Сервісний центр Bosch з 
обслуговування та ремонту електроінструментів знаходиться в Києві. У 2009 році 
компанія відкрила навчальний центр Bosch для фахівців майстерень автосервісу. 
У 2023 році Bosch святкуватиме 30-річчя своєї роботи в Україні. У 2021 році 
компанія увійшла до ТОП-25 компаній з найкращими екологічними програмами 
в Україні.29 

Продукти та рішення від Bosch в Україні:  

• Термотехніка та системи опалення. 
• Електроінструменти. 
• Автозапчастини та автообладнання. 
• Індустріальні та мобільні технології Bosch Rexroth. 
• Системи безпеки та конференц-системи. 
• Інноваційні рішення (Smart City,  енергомоніторинг, моніторинг якості 

повітря). 
• Багатофункціональні іграшки для дітей Bosch Mini. 

Bosch в Україні є частиною Групи компаній Bosch, провідного світового 
постачальника технологій та послуг. Bosch підвищує якість життя завдяки 
розробці інноваційних технологій з широким спектром можливостей і 
надихаючих рішень.  

Стратегічною метою Групи компаній Bosch є створення інновацій та технологій, 
«винайдених для життя».  

У 2020 році об’єм продажу досягнув 130 млн євро, а у 2021 році компанія 
продемонструвала чимале зростання, перевищивши минулорічний результат на 
понад 30% з показником 170 млн євро. Щороку силами компанії та її працівників 
реалізується до 16 соціальних проєктів. 

 

Воєнний час 

У перші дні війни керівництво компанії прийняло рішення про зупинення всіх 
центральних серверів Bosch Україна, а вже на другий тиждень війни були 
переглянуті ризики і прийнято рішення підключити дві локації до мережі. У 
середині березня було здійснено пробне відвантаження замовлень із філій 
Одеси та Львова. У кінці березня головний офіс із Києва було тимчасово 
перевезено до Івано-Франківська. Філія у Львові працює, філії у Одесі та Дніпрі 
працюють у особливому режимі. Навчальний центр для майстрів автосервісу у 
Києві працює також в особливому режимі, дотримуючись усіх заходів безпеки. 

 
29 За версією українського медіа «Влада грошей» 

https://www.dsnews.ua/ukr/reitingi/top-25-luchshih-ekoprogramm-kompaniy-22022021-416268
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Наразі відновлено навчання для партнерів у напрямках термотехніки та систем 
безпеки.  

Разом із місцевими управлінцями та кризовою командою компанія регулярно 
оцінює поточні події в регіоні, щоб мати змогу якнайшвидше внести будь-які 
актуальні зміни у свою діяльність. Співробітники самостійно приймають рішення 
щодо повернення до роботи. Незалежно від їхнього вибору, компанія виплатила 
заробітну плату за кілька місяців наперед. Bosch продовжує присвячувати всю 
свою енергію добробуту місцевих працівників та їхніх родин.  

 

Релокований колектив підприємства у Франківську 

Українські міста значно постраждали внаслідок військових дій та потребують 
відновлення. «Ми чітко бачимо свою місію – Bosch продовжує працювати, щоб 
допомогти відновити українську інфраструктуру. Ми прогнозуємо великий попит 
на продукцію компанії в Україні – від автомобільних запчастин і гідравліки для 
сільгосптехніки до електроінструменту та термотехніки», – коментує 
генеральний директор ТОВ «Роберт Бош Лтд» Віталій Бульда. 
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ВІТАЛІЙ БУЛЬДА 

Повноважний представник Bosch Group в Україні, 
генеральний директор ТОВ «Роберт Бош Лтд», у 2011-
2021 роках віцепрезидент Bosch Thermotechnik 
GmbH у країнах Балтії та СНД (за виключенням Росії). 

Віталій Бульда народився в Україні в 1963 році. У 1986 
році закінчив Київський політехнічний інститут за 
спеціальністю «Приладобудування», отримав ступінь 
МВА у 2002 році та DBA у 2018 році. Пан Бульда 
закінчив курс «Бізнес та суспільство» у Aspen Institute 
Kyiv у 2021 році. 

Свою кар'єру в Bosch Group Віталій розпочав у 1993 
році, взявши участь у створенні регіональної 
компанії концерну в Україні. 

Упродовж 13 років пан Бульда працював у Bosch Group за межами України, 
обіймаючи посади регіонального менеджера з продажу та розвитку бізнесу. Із 
2011 по 2021 рік Віталій Бульда був віцепрезидентом із продажу у Bosch 
Thermotechnik GmbH у країнах Балтії та СНД, крім того, із 2013 року він є 
генеральним директором представництва Bosch в Україні. 

Загальний стаж роботи пана Бульди в Bosch становить 29,5 років. 

 

Етапи кар’єри в Bosch Group 

1993 рік – менеджер з продажу мобільної електроніки, член команди створення 
регіональної компанії концерну в Україні. 

1995 рік – регіональний менеджер з продажу мобільної електроніки (Москва, 
Robert Bosch Russia Federation). 

1997 рік – операційний менеджер з продажу автомобільних запчастин, 
опалювальної техніки та електроінструментів (Київ, «Роберт Бош Україна»). 

2002 рік – менеджер проєкту Online CPU diagnostic, напрямок автомобільних 
запчастин Bosch (Карлсруе, Німеччина). 

2004 рік – керівник проєкту Sales excellence, Bosch (Герлінген, Німеччина). 

2005 рік – регіональний менеджер із продажу, Bosch Термотехніка систем 
опалення та нагріву води у країнах колишнього СРСР та на Близькому Сході, 
зокрема в Туреччині (Вецлар, Німеччина). 

2011 – 2013 роки – регіональний менеджер із продажу, віцепрезидент Bosch 
Термотехніка систем опалення та нагріву води у країнах СНД (Москва, Robert 
Bosch Russia). 

Із 2013 року – представник Bosch Group в Україні, генеральний директор ТОВ 
«Роберт Бош Лтд». 
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